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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธาน 
ในพิธีเปิดนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า
“60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
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	 ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ	นายก
สภามหาวทิยาลยั	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต ิ
เซี่ยงฉิน	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เอกอคัรราชทตู
ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	อุปทูตเยอรมนีประจ�า
ประเทศไทย	ผู ้ทรงคุณวุฒิ	แขกผู้มีเกียรติ	และ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด 
นิทรรศการและทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ ในงาน 
มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่วตักรรม”

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ	ในโอกาสนี้ได้	พระราชทาน
พระวโรกาสให้	คณะบุคคล	หน่วยงานและสมาคมศิษย์เก่า	มจพ.	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ทูลเกล้าฯ	ถวายส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์การศึกษา	เพื่อสนับสนุนการจัดการ 
ศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา	และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ 
ตามบธูต่างๆ	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	เมือ่วนัที	่15	มนีาคม	
2562
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มจพ. ให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ 
Victoria University College 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมิตร	ส่งพิริยะกิจ	คณบดีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.รตันากร	ผดงุถิน่ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 วทอ.ให้การต้อนรับ 

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซ่ียงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร
ให้การต้อนรับ	คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยของ
รัฐบาลกลางประเทศเยอรมนี	โดยมี	Dr.	Sabine	Carl,	International	
Cooperation	VET	พร้อมด้วย	Eva	Hanau,	S.	Niediek,	Dr.	Daniel	
Neff,	ดร.กมลศกัดิ	์สรุะดม	ผูจ้ดัการอาวโุสโครงการ	GTDEE	หอการค้า
เยอรมนัไทย	เพ่ือสร้างความร่วมมอืทางด้านการพฒันางานวจิยัและการ

มจพ. ให้การต้อนรับ ส�านกับริหารระบบกายภาพ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เย่ียมชมศกึษาดูงาน

มจพ. ให้การต้อนรับ คณะผู้แทน 
จากกระทรวงศกึษาธกิารและการวจิยั 
ของรัฐบาลกลางประเทศเยอรมนี

รองศาสตราจารย์	ดร.ธานินทร์	 ศิลป์จาร ุ
รกัษาการรองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	วทิยาเขต
ระยอง	พร้อมด้วย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.กฤษชัย	ศรีบุญมา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ	 ให้การ
ต้อนรับ	ศาสตราจารย์	ดร.บุญไชย	สถิตม่ัน 
ในธรรม	รองอธกิารบด	ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และคณะบุคลากรจากส�านักบริหารระบบ
กายภาพ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เข้าศกึษา 
ดงูาน	ด้านการบรหิารจดัการทางด้านกายภาพ
และส่ิงแวดล้อม	ตามโครงการเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยยั่ งยืนแห ่ งประเทศไทย 
(Sustainable	University)	ณ	มจพ.วทิยาเขต
ระยอง	เมือ่วันที	่11	มกราคม	2562

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

อาจารย์	Dr.	Wuit	Yi	Win	Htut	และนกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา	จ�านวน	 
20	คน	จาก	Victoria	University	College	(VUC)	สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์	เข้าเยี่ยมชม	ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเรียน 
การสอนของวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	ตามโครงการความร่วมมอื 
ทางวชิาการและฝึกงานปฏบิติัฝีมือช่างอตุสาหกรรม	เพ่ือเป็นการเพิม่พนู 
ประสบการณ์แก่นักศึกษา	โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานท่ี	บริษัท	
CPAC	ในเครือ	SCG	และเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบขนส่งสาธารณะ	
สถานรีถไฟฟ้าบางซือ่–รงัสติ	(สายสแีดง)	พร้อมทัง้มพีธิมีอบเกยีรตบิตัร 
ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมในโครงการนี้	 เมื่อวันที่	 24-28	
กุมภาพันธ์	2562	
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	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
(มจพ.)	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการ	กบั	คณุอรรถพงศ์	สถติมโนธรรม	กรรมการ
ผู้จัดการ	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	
ในโครงการ	SCG–KMUTNB	Collaboration	on	
Work	 Integrated	Learning	 :	 Industry	4.0 
Development	Program	 โดยมี	ดร.ชนะ	ภูมี 
Vice	President-Cement	and	Construction	
Solution	Business	 เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง	 จ�ากัด	 และคณะผู้บริหารของทั้งสอง
องค์กรเข้าร่วมในพิธีลงนาม	พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม
เทคโนโลยีในการผลิตปูนซีเมนต์บริษัทในเครือ
ของ	SCG	ณ	โรงงานเขาวง	จ.สระบุรี	เมื่อวันที่	15	
มกราคม	2562

มจพ. ลงนามความร่วมมอื
ทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยชิงเต่า
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มจพ. ลงนามความร่วมมอื 
ทางวชิาการกบั Kyushu 
Institute of Technology

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบั	Prof.	Dr.	
Ma	Lianxiang	อธิการบดี	มหาวทิยาลยัชิงเต่า	สาธารณรฐัประชาชนจนี	Qingdao	
University	of	Science	and	Technology	(QUST)	เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัด ี
ระหว่างทัง้	2	มหาวิทยาลัย	โดยได้รบัเกียรตจิาก	ดร.พนิจิ	จารสุมบตั	ิประธานสภา 
วัฒนธรรมไทย-จีน	และส่งเสริมความสัมพันธ์	และ	Mr.	Zhang	Yan,	CEO 
Rubber	Valley	Group	Co.,	Ltd.	สาธารณรฐัประชาชนจนี	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	
ดร.ธรีวุฒ	ิบณุยโสภณ	นายกสภามหาวทิยาลยั	เข้าร่วมในพธิลีงนาม	ณ	ห้องประชมุ
ราชพฤกษ์	อาคารนวมนิทรราชิน	ีมจพ.	เมือ่วนัที	่21	มกราคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ 
นนทแก้ว	คณบดคีณะวศิวกรรมศาตร์	ลงนามความร่วมมอื
ทางวชิาการ	จดัตัง้ศนูย์	Satellite	office	of	KyuTech	at	
KMUTNB	เพือ่ด�าเนนิการความร่วมมือกับ	Kyushu	Institute	
of	Technology	โดยม	ีProf.	Dr.	Yuji	Oie	อธกิารบด	ีProf.	
Ohno,	รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์	พร้อมด้วย	Prof.	
Fuchiwaki	ผูอ้�านวยการศนูย์	เพือ่จดัตัง้ศนูย์ความร่วมมอื
สร้างความเข้มแขง็ทางด้านวชิาการและความร่วมมอืของท้ัง	 
2	มหาวทิยาลยัในการจดัส่งนักศึกษาแลกเปลีย่นจากประเทศ
ญีปุ่น่มาศึกษาทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์	มจพ.	เมือ่วันที	่15	
มนีาคม	2562

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 
บริษทัปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด (SCG) 
พร้อมเยีย่มชมศกึษาดงูาน โรงงานเขาวง จ.สระบรีุ
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มจพ.จดัการประชมุวชิาการระดบันานาชาตด้ิานการเช่ือมในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิก คร้ังท่ี 8 (The 8th Asia Pacific IIW International Congress)

	 พลต�ารวจเอก	อดลุย์	แสงสงิแก้ว	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธานเปิดงานการประชมุวชิาการระดบันานาชาตด้ิานการเชือ่มใน 
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค	ครัง้ที	่8	(The	8th	Asia	Pacific	IIW	International 
Congress)	โดยม	ีศาสตราจารย์	ดร.สุชาต	ิเซ่ียงฉนิ	อธิการบด	ีมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	กล่าวต้อนรบั	มเีครือข่าย 
อุตสาหกรรมการเชื่อม	สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย	(Welding	 
Institute	of	Thailand	-	WIT)	ซึง่ได้รบัการอนมัุตจิากสถาบนัการเชือ่มสากล 
(International	Institute	of	Welding	-	IIW)	ให้มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	เป็นเจ้าภาพจดัประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ
ในครัง้นี	้เนือ่งในโอกาสครบ	60	ปี	แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั	ณ	ห้อง
บอลรมู	ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิติติ	์กรงุเทพฯ	เมือ่วนัที	่21	มนีาคม	2562	

	 ศาสตราจารย์		ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	 เป็นประธาน 
พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	“Internet	of	Thing	(IoT) 
ประตูสู ่ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	และผลกระทบต่อวิชาชีพ 
ทกัษะสงู”	เพือ่เผยแพร่ความรูด้้านการบรหิารจดัการพลงังานและ 
เทคโนโลยีให้แก่	อาจารย์และนักศึกษา	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ 
เร่ือง	การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	ตระหนักถึง 
การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า	 โดยมี	 คุณพงค์พัฒน์	 มั่งคั่ง 
รองกรรมการผู้จัดการ	จากบริษัท	อินโนเวช่ัน	เทคโนโลยี	จ�ากัด 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย	ณ	หอประชุมเบญจรัตน์	อาคาร 
นวมินทรราชินี	มจพ.	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2562

มจพ. จดัสมัมนาวชิาการระดับชาติ  
หัวข้อ นวัตกรรมและการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	ดร.สมชาย	หาญหิรัญ	รัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นประธานเปิดการสมัมนาวชิาการ 
หัวข้อ	นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่
“Innovation	&	Development	of	New	Generation	Automotive	
Industry”	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	 บุณยโสภณ	นายกสภา 
มหาวิทยาลัย	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	ให้การ 
ต้อนรับ	โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต ์
ภาครัฐและเอกชน	ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	เข้าร่วมการสัมมนา 
ทางวชิาการร่วมถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์	ส�าหรบัความต้องการ 
ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปในอตุสาหกรรมรถยนต์ของไทย	ณ	หอประชุม
เบญจรัตน์	อาคารนวมินทรราชินี	มจพ.	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2562

มจพ. จดัสมัมนาวชิาการ 
“Internet of Thing (IoT) ประตู 
สู่ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 
และผลกระทบต่อวิชาชีพทักษะสูง
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มจพ. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ�าปี 2562 (KMUTNB Innovation Awards 2019) 

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซ่ียงฉนิ	อธกิารบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 
คณาจารย์บุคลากร	นกัศกึษา	และนกัเรยีน	โรงเรยีนเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 
ไทย-เยอรมัน	จ�านวน	600	คน	รวมใจเป็นหนึง่	ร่วมในกจิกรรมการแปรตัวอกัษร 
ภายใต้ข้อความ	“60th	KMUTNB	2019”	เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา 
มหาวทิยาลยั	“60	ปี	มจพ.	แห่งการสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม” 
เพ่ือการรวมพลังกันอย่างสร้างสรรค์	 ท้ังพลังกาย	พลังใจ	พลังความคิด 
สติปัญญา	พลังแห่งความรักและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพือ่ร่วมกนัพัฒนามหาวทิยาลยัต่อไป	ณ	อาคารปฏบิตักิารด้านวทิยาศาสตร์
และการกฬีา	เมือ่วนัที	่13	กมุภาพันธ์	2562

มจพ. จดักิจกรรม การแปรตวัอกัษร  
ภายใต้ข้อความ “60th KMUTNB 2019” รวมใจเป็นหน่ึง

พธิเีปิด ศนูย์สะเต็มศกึษา มจพ.  
เพือ่เป็นศนูย์ประสานงานการส่งเสริม 
และพฒันาวชิาการด้าน STEM

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ	นายกสภา 
มหาวิทยาลัย	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	 เซี่ยงฉิน 
อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
(มจพ.)	และคุณแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	ประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหาร	บริษัทพัฒน์กล	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมเป็นประธานเปิด 
ศูนย์สะเต็มศึกษา	มจพ.	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.สุพร 
รตันพนัธ์	หวัหน้าศูนย์สะเตม็ศึกษา	กล่าวรายงาน	เพ่ือถ่ายทอด 
ความรู ้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา	การผลิตสื่อต้นแบบ	นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
ต่างๆ	กบัเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการของมหาวทิยาลยั
และโรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์	 ไทย-เยอรมัน	ณ	ศูนย์ 
สะเต็มศึกษา	ชั้น	5	อาคาร	97	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2562

Innovation	Awards	2019)	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.ปฏิพัทธ์	
ทวนทอง	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
กล่าวรายงาน	ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	(Grand	Prize)	ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวัตกรรมในปีนี้ 	 ได ้แก ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฌลณต	เกษตร	และ	ดร.สิรินารถ	ชูเมียน 
จากภาควชิาเทคนคิการแพทย์	คณะสหเวชศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์	โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า	200	ผลงาน 
จากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา	 อาชีวศึกษา	
อุดมศึกษา	บริษัทเอกชน	และประชาชนทั่วไป	ณ	หอประชุม 
ประดู่แดง	อาคารอเนกประสงค์	มจพ.	เมื่อวันที่	17-18	มีนาคม	
2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซี่ยงฉิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	เป็นประธานเปิดงานประกวดสิง่ประดษิฐ์
และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ประจ�าปี	2562	 (KMUTNB 
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	 นางสาวพิมพ ์ สิ ร ิ
บุญปองหาและนางสาว 
ปณิดา	 อาด�า	 นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
( ม จพ . ) 	 ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล 
Outstanding	Student	
Poster	Award	 ในสาขา	
Mater ia l 	 Chemist ry	
and	Nanotechnology	
น�าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์เร่ือง	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 
วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ร่วมกบัสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย	
ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ	์อัครราชกุมารี	เป็นประธานจัดงานใน
ปีนี้	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	เมื่อวันที่	8	
กุมภาพันธ์	2562

	 Miss.	Chanpanha	Chum	นักศึกษาทุนพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	(มจพ.)	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	
2	จากการแข่งขนัการกล่าวสนุทรพจน์นานาชาตใินงาน	BRU	English	
Speech	Competition	2019	โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร	พร้อม
เงนิรางวลั	โดยมอีาจารย์ณฐัธิดา	พลซือ่	เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา	ทัง้น้ีมี
นักศกึษาเข้าร่วมการแข่งขนัทัง้สิน้จ�านวน	30	คน	จาก	10	มหาวทิยาลยั
ทัว่ประเทศ	ซึง่การแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์นานาชาตจิดัข้ึนเป็นประจ�า
ทกุปี	ณ	มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุรีมัย์	ในระหว่างวนัท่ี	4-5	กมุภาพนัธ์	
2562

	 นักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
มหา วิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี พ ร ะจอม เ กล ้ า
พระนครเหนือ	 (มจพ.)	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	4	
รางวัลในการแข่งขัน	TEACHING	ACADEMY	 
AWARD	2019	 โดยได้รับรางวัลจากประเภท 
1.สือ่ประกอบการเรียนการสอนนวตักรรมฮาร์ดแวร์ 
2.การสอนวชิาทฤษฎี	(กลุม่สาขาวชิาอตุสาหการ/ 
การผลติ/การเชือ่ม)	3.การสอนวชิาทฤษฎ	ี(กลุม่สาขา 
วชิาคอมพวิเตอร์)	และ	4.การแข่งขนัประเภทรวีวิ
ประกอบเพลง	โดยมผีูเ้ข้าร่วมแข่งขนัทัง้หมดจาก	
10	มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
ของมหาวิทยาลยัทีจ่ดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	ซึ่งในปีนี้คณะ 
ครศุาสตร์ฯ	ได้รับเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพในการจดังาน 
เพือ่ฉลองครบ	60	ปี	มจพ.	และ	50	ปี	คณะครศุาสตร์ฯ 
ณ	หอประชุมประดู่แดง	อาคารอเนกประสงค์ 
เมือ่วันที	่30	มกราคม	ถงึวนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2562

นกัศกึษา มจพ. ได้รับรางวลัชนะเลิศ 4 รางวลั 
ในการแข่งขนั TEACHING ACADEMY AWARD 2019

นกัศกึษา มจพ. ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดับ 2 ในการแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ 
นานาชาติ BRU English 
Speech Competition 2019

นกัศกึษา มจพ. ได้รับรางวลั 
Outstanding Student Poster Award 
ในงานการประชมุวชิาการ PACCON 2019
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มจพ. เปิดสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ“นกับินพาณชิย์ตรี”

มจพ. มอบรางวัลให้กับภาควิชาที่ ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม 
จาก สกว. รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและมอบเงินสนับสนุน

	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุดมเกียรติ	นนทแก้ว	คณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	
(มจพ.)	พร้อมด้วยนายนพพร	พงษ์เวช	ประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีน
การบนิศรีราชา	เอวเิอชัน่	ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการเปิดโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี	นักศึกษาในหลักสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ	(หลกัสตูร
นานาชาต)ิ	สามารถเลอืกเรยีนในหลกัสตูรนกับนิพาณชิย์ตร	ีของโรงเรยีน
การบนิศรีราชา	เอวเิอชัน่	ควบคูไ่ปกบัการเรยีนในหลกัสตูรปกต	ิในระยะ
เวลา	4	ปี	โดยในแต่ละรุ่นต้องไม่น้อยกว่า	6	คน	สอบถามรายละเอยีดเพิม่
เตมิได้ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์	มจพ.	หมายเลขโทรศพัท์	0-2555-2000	ต่อ	
8315,	8308

มจพ.แถลงข่าว เปิดตวัหลกัสตูรปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ 
และธรุกิจโลจสิตกิส์ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” (Double Degree)
	 ศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เซ่ียงฉิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (มจพ.)	พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์	ดร.พิเชษฐ์	ศรยีรรยงค์	คณบดีวทิยาลยันานาชาติ	
ศาสตราจารย์	ดร.แกร์ฮาร์ด	เฟลด์มายเยอร์	(Prof.	Dr.	Gerhard	
Feldmeier)	รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ	และ	
ศาสตราจารย์	ดร.วูล์ฟกงั	ลคูสั	(Prof.	Dr.	Wolfgang	Lukas)	จาก 
มหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น	แถลงข่าวเปิดตัวโครงการหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต	สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส	์
“3+1	สองปริญญา	ไทย-เยอรมัน”	เรยีนที	่มจพ.	3	ปี	และเรยีนทีเ่ยอรมนั 
1	ปี	ได้รบัปริญญาของมหาวิทยาลยัเบรเมอร์ฮาเว่น	เยอรมนั	และ 
ได้รบัปริญญาของ	มจพ.	(Double	Degree)	ณ	หอประชมุเบญจรตัน์	
อาคารนวมนิทรราชนิ	ีมจพ.	เมือ่วันที	่21	กุมภาพนัธ์	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซ่ียงฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับภาควิชาที่ได้รับผลการประเมิน	
TRF	Index	(สกว.)	ตั้งแต่ระดับ	4	ขึ้นไป	จ�านวน	3	ภาควิชา	ได้แก่	1.ภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์	บณัฑติวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรนิธร	ไทย–เยอรมนั 
2.ภาควชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	3.ภาควชิาคณติศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.ปฏิพัทธ์	ทวนทอง	ผู้อ�านวยการ
ส�านกัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีร่วมมอบเงนิสนบัสนุนการด�าเนนิงานและโล่รางวลั	 
ประจ�าปี	2560	ให้กับศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น	และนักวิจัยดีเด่น	ประจ�าปี	2561 
ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	9	ส�านกัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มจพ.	เมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2562
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เนื่องในโอกาสครบรอบ	60	ปี	แห่งการก่อตั้ง 
มหาวิทยาลัย	กิจกรรมประกอบด้วย	ภาคเช้า 
พิธีท�าบุญตักบาตร	แด่พระสงฆ์	จ�านวน	19	รปู 
ณ	ลานอเนกประสงค์	พิธีวางพวงมาลารูปปั้น 
“ทวาปูชนียาจารย์”	 เพื่อแสดงความเคารพ 
และน้อมระลึกถึงผู ้ก่อต้ังและผู้บุกเบิก	ณ 
ลานหน้าอาคารบณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน	ภาคค�่าพิธี 
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบโล่ประกาศ 
เกียรติคุณ	คนดีศรีแผ่นดิน	 ผู ้ปฏิบัติงาน 
ดีเด่น	นักวิจัยดีเด่น	ศิษย์เก่าดีเด่น	ผู้มีผลงาน 
ดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ	มจพ.	ตลอดจน 
ผู้มีอุปการคุณร่วมพบปะ	สังสรรค์	ณ	ลาน 
เฉลิมพระเกยีรต	ิมจพ.	เมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	
2562			

มจพ. จดังานวนัรวมน�า้ใจชาว มจพ. 
“60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดษิฐกรรมสูน่วตักรรม”

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเซีย่งฉนิ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(มจพ.)	เป็นประธานเปิดงานวันรวมน�้าใจ 
ชาว	มจพ.	“60	ปี	มจพ.	แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” 
ในการนี้	ฯพณฯ	นาย 
เ ก อ อ ร ์ ค 	 ช มิ ด ท ์
เอกอคัรราชทตูสหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประจ�าประเทศไทย 
ให้เกยีรตกิบัมหาวิทยาลยั 
กล่าวแสดงความยินดี 

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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