
	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร ี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ	ระหว่าง	วทิยาลยัเทคโนโลยี 
จติรลดาและโรงเรยีนจติรลดา	(สายอาชพี)	กบัมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	โดย		ศ.ดร.
สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มจพ.	และสถาบันการศึกษา 
อีก	5	แห่ง	ประกอบด้วย	มจธ.	สจล.	มทร.พระนคร	
มทร.ธัญบุรี	และ	มทร.กรุงเทพ	 เพ่ือร่วมมือกันส่งเสริม 
การพัฒนาก�าลังคนและการวิจัย	พัฒนาด้านเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน	 
ผ่านการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั้ง	6	แห่ง	 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย ่างยั่ งยืน	 โดยร ่วมมือกัน 

ในโครงการ	กิจกรรมต่างๆ	ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน	การวิจัยพัฒนา	การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม	การพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษา	ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

สารประดู่แดง
ปีท่ี 26 ฉบับที่ 130
มกราคม–มีนาคม 2561

พิธีให้โอวาททัพนักกีฬา มจพ.
เพือ่เข้าร่วมแข่งขนักฬีามหาวทิยาลัย 
ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  

คณะผู้บริหาร มจพ. 
จัดประชุมสัญจรและเยี่ยมชม  
วิทยาเขตปราจีนบุรี   

มจพ. จัดงานแถลงข่าวพร้อมส่ง 
ดาวเทียมแนคแซทขึ้นสู่วงโคจร 
กลางเดือนสิงหาคม 2561 

มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
จิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา   

1 3 5 7

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวชิาการ 
กับวทิยาลัยเทคโนโลยีจติรลดาและโรงเรียนจติรลดา

ศ. คลินกิ นพ.อดุม คชินทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
และคณะเยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตระยอง
	 ศ.คลนิกิ	นพ.อดุม	คชนิทร	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการและคณะผูบ้รหิารระดบัสงู	เยีย่มชมการจดัการเรียน 
การสอนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
(มจพ.)	วทิยาเขตระยอง	โครงการลงพืน้ทีต่ดิตามการด�าเนนิงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยมี	 ศ.ดร.ธีรวุฒิ	 บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลยั	ศ.ดร.สชุาต	ิเซ่ียงฉนิ	อธกิารบด	ีคณะผูบ้รหิาร 
มหาวทิยาลยั	นายธรีวฒัน์	สดุสขุ	รองผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง	
และนายมนตร	ีชนะชยัวบิลูวฒัน์	ทีป่รกึษานายกองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดระยอง	ให้การต้อนรับ	ณ	คณะบริหารธุรกิจ	มจพ.	
วทิยาเขตระยอง	เมือ่วนัท่ี	5	กมุภาพนัธ์	2561
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อธกิารบดี มจพ. บนัทกึ 
เทปโทรทศัน์ สมัภาษณ์รายการ
“HEART TALK WITH TIN”
ประเด็น ขยะวาระแห่งชาติ

คณาจารย์และนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม มจพ. 
บนัทกึเทปสถานโีทรทศัน์ TNN 24

ผู้บริหารและอาจารย์ 
มจพ.  บนัทกึเทปโทรทัศน์ทาง
สถานโีทรทัศน์ TNN 24 

	 ศ.ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.กฤษชัย 
ศรบีญุมา	ผูช่้วยอธิการบดฝ่ีายพฒันาสิง่แวดล้อมและกายภาพ	บนัทกึ 
เทปโทรทัศน์รายการ	HEART	TALK	WITH	TIN	ประเด็น	ขยะวาระ 
แห่งชาต	ิการจดัการขยะ	พลงังาน	และสิง่แวดล้อม	โดยเน้นประเดน็
เรือ่งการก�าจดัขยะเป็นศนูย์	การก�าจดัขยะด้วยเตาเผาไร้มลพษิ		การใช้ 
พลงังานทดแทน	เช่น	การใช้จกัรยานภายในมหาวทิยาลยัจากโครงการ 
ต้นแบบ	มจพ.	วทิยาเขตระยอง	รวมทัง้การบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 
ภายในมหาวิทยาลัย	ซึ่งท�าให้	มจพ.	ได้รับรางวัลด้านมหาวิทยาลัย 
สเีขยีวโลก	โดยมคีณุทนิ	โชคกมลกิจ	เป็นผูด้�าเนนิรายการ		ทางสถาน ี
โทรทัศน์ดจิทิลั	TNN24	ช่อง	16	ณ	อาคารทิปโก้	ถนนพระราม	6	 
เมื่อวันที่	12	มกราคม	2561		

	 รศ.ดร.สันชัย		อินทพิชัย	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ	 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	บนัทกึเทป 
โทรทัศน์	รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน	ประเด็น	การจัดการ	การใช ้
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยยุค	
4.0	พร้อมด้วย	ดร.พงศธร		สายสุจริต		ผู้จัดการโครงการดาวเทียม		
และอาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการบนิ-อวกาศ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ประเด็น	มจพ.	สร้างดาวเทียม	KNACKSAT	 
ดาวเทียมดวงแรกฝีมือคนไทย	 โดยมี	 คุณปิลันธนี	พานิชพัฒน์ 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ	ทางสถานีโทรทัศน์	TNN24	อาคารทิปโก้ 
ถนนพระราม	6	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561

	 ผศ.ดร.	สนุทร		สทิธิสกุลเจรญิ		ผศ.	ณรงค์เดช	พฒันไพบลูย์ 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื	(มจพ.)	บนัทกึเทปโทรทศัน์	รายการรกัเมอืงไทย 
ทางสถานโีทรทศัน์	TNN	24		ประเดน็	“เตยีงช่วยพลกิตัวอตัโนมตั ิ
ส�าหรับผูป่้วยตดิเตยีง”ด�าเนินรายการโดย	คณุภาณมุาศ		สขุอมัพร 
ณ	สตดูโิอ	อาคารทปิโก้	ถนนพระราม	6	บ่ายวันเดียวกนั	ผูส้ือ่ข่าว 
TNN	24	บันทึกเทปโทรทัศน์	รายการ	good	morning	new 

(ข่าวนวัตกรรม)	2	ผลงานนวัตกรรม 
ส่ิงประดษิฐ์	1.เตยีงพลิกตวัผู้ป่วยอตัโนมตั ิ
ป้องกนัแผลกดทบั	2.การพฒันาเทคโนโลยี 
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน 
อัตโนมัติส�าหรับถ่ายภาพดิจิทัล	 เพื่อ 
อนรุกัษ์คมัภร์ีทางพระพทุธศาสนา	โดย 
อาจารย์และนกัศกึษา	วทอ.	มจพ.	อาทิ 
รศ.	สถาพร	ชาตาคม	หัวหน้าภาควิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล	ผศ.ดร. 
กติตภิฎั	รตันจนัทร์	รองหวัหน้าภาควชิา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล	 ผศ.
ณรงค์เดช	พัฒนไพบูลย์	หัวหน้าศูนย์
ฝึกงานผลิตและอุตสาหกรรม	ผศ.ดร.	
สุนทร		สิทธิสกุลเจริญ	ณ	ห้องประชุม	
วทอ.	มจพ.	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2561
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มจพ. ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถ ี
ผุดกิจกรรมหนุนไอเดียนักศกึษา 
สูน่วตักรรมใหม่

มจพ. ร่วมกบั บขส. และมิชลิน 
จัดกิจกรรมบริการประชาชน 
ตรวจสภาพรถยนต์ 
ก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ 

พธิีให้โอวาททพันกักฬีา มจพ.เพือ่เข้าร่วม 
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 45 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

	 ผศ.ดร.กฤษชยั	ศรบีญุมา	ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายพฒันาสิง่แวดล้อมและกายภาพ 
อ.รักนรินทร์	แสนราช	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป	พร้อมด้วย 
ผศ.ดร.สุพจน์	จนัทร์วพิฒัน์	รองคณบดฝ่ีายวชิาการ	วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ร่วมเปิดกิจกรรม 
ตรวจสภาพรถยนต์และสภาพยางฟรใีห้กบัรถตูโ้ดยสารสาธารณะก่อนการเดนิทาง 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	โดยบรษิทั	สยามมชิลนิ	จ�ากดั	ผนกึก�าลงักบับริษทัขนส่ง	จ�ากดั 
และ	มจพ.	ภายใต้โครงการ	Michelin	Safe	on	the	Road	จดักจิกรรมตรวจสภาพรถ 
และสภาพยางฟรีมุ่งหวังกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียม 
ความพร้อมก่อนการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 โดยได้รับ 
ความร่วมมือจาก	ผศ.เนรมิตร	กระแสร์ลม	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยี
วศิวกรรมยานยนต์	วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	มจพ.	น�านกัศกึษา	จ�านวน 
50	คน	ที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบ�ารุง	การดูแลรักษารถ	มาร่วมให้บริการ 
โดยตรวจสภาพเบือ้งต้นตัง้แต่ความดันลมยาง	ดอกยาง	น�า้มนัเบรค	น�า้มนัเครือ่งยนต์	 
น�า้มนัเกยีร์	ระบบไฟแสงสว่าง	ระบบเบรค	สายพานขบัต่างๆ	เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรพัย์สิน	โดยเน้นให้ผูขั้บขีเ่หน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการดแูลรกัษา 
ยางรถยนต์	ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งในการเกดิอุบติัเหต	ุณ	บริเวณชานชาลาท่ี	3	
สถานขีนส่งรถตูห้มอชติ	เมือ่วนัที	่26-	28	มีนาคม	2561

	 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนอื	(มจพ.)	ร่วมกับโรงพยาบาลราชวถิ	ีจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	
Rajavithi	Service	Hacking		หวัข้อ	“ผูป่้วยต้องการความช่วยเหลอืพเิศษ”	
เพือ่ให้นกัศกึษาสาขาต่างๆ	ของ	มจพ.	และนกัศกึษาพยาบาล	วทิยาลยั 
พยาบาลบรมราชชนน	ีกรงุเทพ	ร่วมกนับรูณาการ	การเรยีนรูใ้นสถาบนั
ทางการศึกษาเพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาภายในโรงพยาบาล	และ 
แสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจทางด้าน	Health	Tech	Startup	ซึ่ง 
ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาตไิทยแลนด์	4.0	เป็นกิจกรรมเพือ่ร่วมเฉลมิฉลอง 
ครบรอบ	30	ปี	คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์	มจพ.	โดยม	ีรศ.ดร.	สรุพันธ์	ยิม้มัน่ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	พร้อมด้วย	ดร.พีรพงษ์	พรวงศ์ทอง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและเป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ	เข้าร่วม 
กจิกรรมครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย	ีณ	โรงพยาบาลราชวิถ	ีเมือ่วันที	่19	–	21	กมุภาพนัธ์	2561

	 ศ.ดร.	สชุาติ	เซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานในพธิใีห้โอวาท
แก่ทัพนักกีฬา	มจพ.	หัวหน้าคณะนักกีฬา	เจ้าหน้าที่ทีม	และ
คณะกรรมการด�าเนนิงานฝ่ายต่างๆ	ในการเข้าร่วมแข่งขนักฬีา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่45	“ราชมงคลธญับรุเีกมส์”	
ระหว่างวนัที	่22	–	31	มกราคม	2561	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ 
ก�าลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาในการเข้าร่วมสู ้ศึกแข่งขันและ 
สามารถสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัล	เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก ่
มหาวิทยาลัย	ณ	หอประชุมเบญจรัตน์	อาคารนวมินทรราชินี 
เมือ่วันที	่16	มกราคม	2561
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	 ทมี	Upsilon	AssemZui	นกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์	
ไทย	-	เยอรมนั	มจพ.	คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ในการแข่งขนัหุน่ยนต์ 
ชงิถ้วยรางวลัเกยีรตยิศจากนายกรฐัมนตร	ีรายการ	“SEACON	WAR	OF	 
STEEL	3”	 เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู ้	 เพื่อเฟ้นหานักประดิษฐ ์
หุน่ยนต์ยคุใหม่	มผีูเ้ข้าแข่งขนักว่า	140	ทมี	โดยมนีกัเรยีน	รร.	เตรยีมวศิวฯ 
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด	3	ทีม	 ได้แก่	ทีม	Upsilon	AssemZui, 
Pacs	Mechanic	 และทีม	Tinny	Team	ซึ่งการจัดการแข่งขัน 
ได้รบัความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ณ	ลานน�้าพ ุ
ชั้น	1	ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์	เมื่อวันที่	17	-	21	มกราคม	2561

นกัศกึษา วทิยาลัย
นานาชาต ิมจพ. 
คว้ารางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 

นักศกึษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มจพ. คว้ารางวลัชนะเลศิ 
ถ้วยพระราชทานฯ

	 นางสาวสุขหรรษา	อยู ่ดี	นักศึกษาชั้นปีที่	 2	หลักสูตร 
บรหิารธรุกจิบณัฑิต	(บธ.บ.)	สาขาวชิาการค้าระหว่างประเทศและ 
ธุรกิจโลจิสติกส์	 วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	และเป็นนักศึกษาทุนเฉลิม 
ราชกุมารี	คว้ารางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	การแข่งขันการกล่าว 
สุนทรพจน์นานาชาตใินงาน	“ราชภัฏบรุรัีมย์มหกรรมวชิาการและ 
วัฒนธรรมนานาชาติ	ครั้งที่	2”	(The	2nd	Buriram	Rajabhat 
International	Conference	and	Cultural	Festival	2018:	
BRICC	Festival	2018)	ได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร	 
พร้อมรางวัลเงินสด	10,000	บาท	โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 
มหาวิทยาลัยต่างๆ	จ�านวน	16	มหาวิทยาลัย	 รวม	27	คน 
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	เมื่อวันที่	14-16	กุมภาพันธ์	2561

	 นกัศกึษา	ภาควชิาคอมพวิเตอร์ศกึษา	คณะครศุาสตร์ 
อตุสาหกรรม	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
(มจพ.)		คว้ารางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัโครงการประกวด 
ความเป็นเลศิ	ในการจดัการเรยีนรู้ระดบัอดุมศึกษาชิงถ้วย 
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร ี
หวัข้อเร่ือง	“สบืสานศลิป์	ช่างสบิหมู”่	สมาชกิในทมี	ประกอบด้วย 
นายโสภณสั	แซ่ฝ้า	นายศรณัย์	มาเดช	และนายณฐันนท์	คงเนยีม 
อาจารย์ผูค้วบคมุทมี	ผศ.	ดร.จริพนัธุ	์ศรสีมพนัธุ	์และ	ดร.กฤช 
สินธนะกุล	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตบางเขน	
เมือ่วนัที	่10	-11	มนีาคม	2561	

นกัเรียนโรงเรียนเตรียมวศิวกรรมศาสตร์ 
ไทย-เยอรมัน มจพ. คว้ารางวลั 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 ในการแข่งขนั 
“SEACON WAR OF STEEL3”
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ผู้บริหาร มจพ. จดัประชุมสญัจร
และเย่ียมชมวิทยาเขตปราจีนบุรี 
	 ศ.ดร.	 สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร
มหาวทิยาลยั	จดัประชมุสญัจร	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	วิทยาเขตปราจีนบุรี	วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย 
ที่มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการและร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ	กับอาจารย์และบุคลากร	
เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายต่อไป	ณ	ห้องประชุม	216	
อาคารบริหาร	มจพ.	วิทยาเขตปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2561

Hankyong National University (HKNU) 
สาธารณรัฐเกาหลี เข้าเย่ียมชม 
และทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ 
อตุสาหกรรม มจพ. 

บริษทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษทัในกลุ่มเอสซีจ ี
เข้าเย่ียมชมศนูย์วจิยัเฉพาะทาง ส�านกัวจิยั 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

	 ผศ.ดร.พนาฤทธิ์	เศรษฐกุล	ที่ปรึกษาคณบดี	คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	ให้การ 
ต้อนรบั	คณะอาจารย์และนกัศกึษา	Hankyong	National	University 
(HKNU)	สาธารณรฐัเกาหล	ีจากโครงการ	“International	Academic 
Cooperation	Program”	 ได้เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมส่ือ
การเรียนการสอน	ห้องปฏิบัติการ	ห้องเรียนของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	พร้อมท้ังน�าเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ 

	 ศ.ดร.สชุาติ	เซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	ให้การต้อนรบั 
นายชนะ	ภูมี	Vice	President-Cement	and	Construction	Solution	
Business	และคณะผู้บริหารจากบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
และบริษัทในกลุ ่มเอสซีจี	 เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	 ส�านักวิจัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มจพ.	และร่วมประชุมหารือทางวิชาการ 
ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างท้ังสององค์กร	เพื่อพัฒนา 
ความรู้ทางวิชาการ	สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
และนวตักรรม	พัฒนาบคุลากรในการฝึกอบรมการปฏบิตังิานของนกัศึกษา 
ในลกัษณะสหกจิศกึษา	(Cooperative	Education)	การฝึกงานอตุสาหกรรม 
เข้าเย่ียมชมศนูย์วจัิยเฉพาะทางต่างๆ	จากนัน้ร่วมประชมุหารอืทางวชิาการ 
แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็	ความรู	้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพื่อสามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามความร่วมมือท่ีได้ก�าหนดไว้ 
ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	 อาคารนวมินทรราชินี	 มจพ.	 เมื่อวันที ่
8	กุมภาพันธ์	2561

นักศึกษาและคณาจารย์	พร้อมทั้งแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านการเรียน 
การสอนระหว่างทัง้	2	มหาวทิยาลยั	ณ	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	มจพ.	
เมื่อวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.2561



6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

มจพ.
KMUTNB

สารประดู่แดง สารประดู่แดง

มจพ. ลงนามความร่วมมอื 
ทางวิชาการด้านการพัฒนา 
เมืองอจัฉริยะ (Smart City)

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนั 
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ

มจพ. ลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ ์
มหาวทิยาลยั เปิดปริญญาโทร่วม

	 ศ.ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวชิาการด้านการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะกบั	นายชนนิทร์		ธรรมชเูชาวรตัน์ 
นายกเทศมนตรตี�าบลเสาธงหนิ	นายโสภณ	ฉมิช้าง	รองนายกองค์การ 
บรหิารส่วนต�าบลบางแม่นาง	พ.ต.ท.	พนม	วงษ์สวุรรณ	สารวตัรป้องกนั 
ปราบปราม	สถานตี�ารวจภธูรบางใหญ่	พ.ต.ท.ชฐัพงษ์	ดวงด	ีสารวตัร
อ�านวยการสถานีต�ารวจภูธรบางแม่นาง	เพื่อสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือที่จะพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	และระบบ

	 ผศ.	วรวิทย์	จตุรพาณิชย์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร ่วมมือทางวิชาการกับนายแพทย ์รุ ่ งฤ ทัย	 มวลประสิท ธ์ิพร 
ผู้อ�านวยการสถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อด�าเนิน 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	พัฒนางานวิจัย	 นวัตกรรม	 ร ่วมมือ 
และแลกเปลี่ ยนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน 
พระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์		อาคาร 
นวมินทรราชินี	มจพ.	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์		2561

	 H.E.	Mr.	Peter	Prügel	เอกอคัรราชทูตสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 
นายธรีะพงษ์	รอดประเสริฐ	ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	เป็นประธาน 
ในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	ระหว่าง	ผศ.ดร.	มณพไิลย	นรสงิห์	 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน	
(TGGS)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	กับ	
รศ.ดร.สุพจน์	 เตชวรสินสกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	เพื่อร่วมผนึกก�าลัง	 เปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม	2	สถาบัน	
(joint	degree)	สาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน	โดยความ
ร่วมมอืทางวชิาการร่วมกับมหาวทิยาลยัอาเค่น	(RWTH	Aachen	University)	 
แห่งเยอรมน	ีหลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรปรญิญาโทร่วม	3	สถาบนั	กับมหาวทิยาลัย 
อาเค่นในอนาคต	พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง	3	มหาวิทยาลัย	 

เทคโนโลยสีารสนเทศของเทศบาลต�าบลเสาธงหนิ	เพือ่เพิม่ศกัยภาพให้เจ้าหน้าที ่
และประชาชนในพืน้ทีส่ามารถบรหิารจดัการระบบเมอืงได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
ในทุกด้านส�าหรบัโครงการต่างๆ	ณ	ห้องประชมุราชพฤกษ์	อาคารนวมนิทรราชินี	 
มจพ.	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2561

โดยมี	ศ.ดร.วิไล	รังสาดทอง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มจพ.	ผศ.ดร.
ปมทอง	มาลากุล	ณ	อยุธยา	รองอธิการบดี	ก�ากับดูแลวิชาการ	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Prof.	Dr.	 rer.	Nat.	Rudolf	Mathar 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัอาเค่น	ร่วมเป็นสกัขพียาน	มแีนวทางความ 
ร่วมมือทางด้านวิจัย	ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง	โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล	 เอกชน	และสถาบันการศึกษา 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมโลก 
ทางด ้านอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคต	 ณ	 ห ้องประชุม 
กระทรวงคมนาคม	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2561		
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มจพ.จดังานแถลงข่าว 
พร้อมส่งดาวเทยีมแนคแซท
ขึน้สูว่งโคจรกลางเดือนสงิหาคม 2561

มจพ.ร่วมฉลอง 45 ปี ทปอ. 
University Expo มหกรรมอดุมศกึษา :
อุดมศึกษา–พลังขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0

ครัง้ท่ี 10 และระดบันานาชาต ิคร้ังท่ี 5

	 ดร.	ศิริธัช	โรจนพฤกษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและ
อปุนายก	พร้อมด้วย	ศ.ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

	 ศ.ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ร่วมกบั 
คุณสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
ผู ้แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน	 เปิดงาน	“นัดพบ 
แหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ครั้งท่ี	26” 
เพือ่เตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการสมัครงาน 
และได้สมัผสักบัสถานประกอบการโดยตรง	ณ	บริเวณ
ลานอเนกประสงค์	อาคารอเนกประสงค์	มจพ.	เมือ่วันที่ 
22-23	กุมภาพันธ์	2561

	 ศ.ดร.สุชาติ	เซ่ียงฉิน 
อ ธิ ก า ร บดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า 
พระนครเหนือ	 (มจพ.)	และ
คณะผู้บริหารร่วมงานฉลอง
ครบรอบ	45	ป ี 	 ท่ีประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.)	จัดงาน	“University 

Expo”	มหกรรมอุดมศึกษา	:	อุดมศึกษา	–	พลังขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	Thailand	4.0	พร้อมรวบรวมเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมชั้นยอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการ	10	โซน	มหาวิทยาลัยไทย 
ผนึกก�าลังร่วมกันโชว์ศักยภาพร่วมกันขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเผยแพร ่
ความรู้โครงการกิจกรรมต่างๆ	และผลงานวจิยัด้านวิชาการของภาคอดุมศึกษา 
จากมหาวทิยาลัยทีเ่ข้าร่วมถงึ	50	ผลงาน	มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
อาทิ	ดร.สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	พลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตร	ีดร.สุวทิย์	เมษนิทรย์ี	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	 เป็นการรวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
อตุสาหกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย	4.0	ณ	รอยลัพารากอนฮอลล์	
ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เมือ่วันที	่2	–	4	มนีาคม	2561

มจพ.จัดงานนัดพบแหล่งงาน 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คร้ังที ่26

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานในงานแถลงข่าว 
มจพ.	พร้อมส่งดาวเทียมแนคแซทข้ึนสู่วงโคจรภายในปี	2561	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยมี	ศ.ดร.สุวัฒน์	กุลธนปรีดา	หัวหน้า 
โครงการ	ทีมคณาจารย์	ดร.พงศธร	สายสุจริต	ผศ.ดร.	สุรเมธ	 
เฉลิมวิสุตม์กุล	และทีมนักศึกษา	ผู้ร่วมจัดท�า	ดาวเทียมแนคแซท 
KNACKSAT	เป็นดาวเทยีมขนาดเล็กเพือ่การศึกษา	รปูแบบควิบ์แซท	 
(CubeSat)	มีขนาด	10x10x10	ลบ.ซม.	และใช้คลื่นความถี่วิทย ุ
สมัครเล่นในการส่ือสาร	ดาวเทียมแนคแซทได้รับทุนสนับสนุน 
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	และเป็นดาวเทียมสัญชาติไทย 
ดวงแรกทีอ่อกแบบและสร้างโดยคนไทยภายในรัว้	มจพ.	ความส�าเร็จ 
ของโครงการดาวเทียมแนคแซทน้ีจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า	 
มจพ.	มีศักยภาพในการออกแบบและสร้างดาวเทียมและระบบ
ต่างๆ	ที่ใช้ในอวกาศได้เอง	และประเทศไทยมีความพร้อมส�าหรับ 
อุตสาหกรรมอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	พร้อมที่จะถูกส่งขึ้นสู่ 
วงโคจรในเดือนสิงหาคมนี้	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์		อาคาร 
นวมินทรราชินี	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์		2561
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มจพ.จดังานวนัรวมน�า้ใจ
“59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม เลิศล�า้เทคโนโลยี”

	 ศ.ดร.	สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
วนัรวมน�า้ใจชาว	มจพ.	“59	ปี	มจพ.	รวมพลงัสร้างสรรค์	ผลงานนวตักรรม	 
เลศิล�า้เทคโนโลย”ี	เนือ่งในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนอื	(มจพ.)	สถาปนาครบ	59	ปี	ในวนัจนัทร์ที	่19	กมุภาพันธ์	 
พ.ศ.	2561	กจิกรรมประกอบด้วย	ภาคเช้าพิธที�าบญุตกับาตร	ณ	อาคาร 
อเนกประสงค์	พิธีวางพวงมาลารูปปั้น	“ทวาปูชนียาจารย์”	แสดงความ 
เคารพและน้อมระลกึถงึอาจารยคณุ	ณ	บรเิวณหน้าอาคารบณัฑติวทิยาลยั 
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน	ภาคค�่าพิธีมอบเข็ม 
เชดิชเูกยีรติและโล่ประกาศเกียรตคิณุ	พบปะสงัสรรค์	รบัประทานอาหารค�า่
ร่วมกนั	ณ	ลานเฉลมิพระเกียรต	ิมจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

กรุณาส่ง

วตัถปุระสงค์ 
.	เพือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลู	ข่าวสาร	ความเจรญิก้าวหน้า	การวิจยัและพฒันา	รวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)
.	เพื่อเป็นส่ือกลางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	 ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม	รวมทั้งเสริมสร้าง 
	 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	กับประชาคม	มจพ.	ประชาคมมหาวิทยาลัย	ประชาชนทั่วไปและสาธารณะ				             
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