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	 หากมองย้อนกล้บไปในอดตีจะเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ทีค่ดิค้น
ส่ิงประดษิฐ์ล้วนมาจากความชอบ	จินตนาการ	ท�าให้เกิดแรงบนัดาล
ใจคิดค้นนวัตกรรมชั้นเลิศให้เกิดขึ้นจนถึงยุคปัจจุบัน	เช่นเดียวกับ	
นิตยสาร	RMUTP	MAG	ทีจ่ะพาผู้อ่านทกุท่านไปพบกับแรงบันดาลใจ 
ของหนุ่มน้อย	หน้าใส	 ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	ที่ใช้ความชื่นชอบในวัยเด็ก	ผลักดันชีวิตของตนเอง 
ให้เดินตามความฝันด้วยความมุ่งมั่น	นอกจากน้ียังมีเรื่องของการ 
น�าเทคนิคง่ายๆ	เตรยีมตวัก่อนสอบเข้ามหาวทิยาลัยมาบอกต่ออกีด้วย
	 หวังว่าเน้ือหาในนิตยสาร	RMUTP	MAG	เล่มน้ี	จะเป็น
จุดเร่ิมต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านที่ก�าลังตามหาฝัน			
โดยมีเราเป็นส่วนหนึ่งที่ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านตัวอักษร
	 ทั้งน้ี	 อย่าลืมติดตามข่าวสารของกองส่ือสารองค์กร	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผ่านทาง	 Social	
media	ไม่ว่าจะเป็น	rmutpFB	rmutP	channel	rmutP_twit	
และ	Instagram	rmutP	และขอขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามนิตยสาร	
RMUTP	MAG	พบกันฉบับหน้า		 	 	 		
	 	 	 	 ฉวีวรรณ	มะโนปา	 		
	 	 	 											Editor
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	 จากผลการจดัอนัดบัคณุภาพการศกึษา 
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก	จ�านวน	
23,895	แห่ง		โดยเวบ็โบเมตรกิส์	(Webometrics	
Ranking	of	World	Universities)	 เพื่อวัด
ความสามารถในการเก็บและเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการบนอินเตอร ์ เ น็ต	 ปรากฏว ่า	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ราชมงคลพระนคร)	 เป็นที่	 1	 ในกลุ ่มของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	และอยู่ใน
อันดับที่	26	ของประเทศนั้น	ถือเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยฯ	ที่ติดอันดับ
มหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ
	 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกนี้ 
เป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัยในการเป ็น	 “มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์”	ซึ่ง	รศ.สุภัทรา	ได้กล่าวถึง 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯไปสู ่การ 
จัดอันดับที่สูงขึ้นในอนาคตไว ้	 3	 แนวทาง 
เพื่อเพิ่มจ�านวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นส�าหรับน�าเสนอบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ต่อไป	คือ	
จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ	ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยฯเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี	โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากวารสารวิชาการนานาชาติ 
ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ	 เข้ามาม ี
ส ่วนร ่วมในการเป ็นแหล ่งสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานด้านการวิจัย	แนวทางที่สอง 
มหาวิทยาลัยฯสนับสนุนส ่ ง เสริมนักวิจัย 

โดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา	 (สวพ. ) 
จัดอบรมการเขียนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
และอีกแนวทางหนึ่งได้มอบให้กองบริหารงาน
บคุคล	จดัโครงการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ	
เชญิผู้เชีย่วชาญในสาขาวชิาต่างๆ	เพือ่เพิม่ผลงาน 
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นด้วย	
	 นอกจากนี้	ได้ประกาศ	4	ยุทธศาสตร์
ส� า คัญ ในการน� าพาราชมงคลพระนคร 
สู ่ 	 “มหาวิทยาลัย ดิจิ ทัล”	 หรือ	 Dig i ta l	
University	ด้วยเห็นว่า	การน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการท�างานและการ
จัดการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น	เพื่อปรับ
ตัวให้เข้ากับการแข่งขันของนานาประเทศ	และ
เป็นการขานรับนโยบายรัฐในโครงการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	(Digital	Economy)	
โดยมเีป้าหมายหลกั	ได้แก่	ด้านพฒันาก�าลงัคน 
คือ	การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับโครงสร้าง 
พืน้ฐานดจิทิลั	การเพิม่ศักยภาพของบัณฑติและ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาค
การศึกษา	ภาคธุรกิจ	และภาคอุตสาหกรรม	
การจัดให้มีห้องเรียนแบบ	Smart	Classroom	
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย	เพื่อสร้าง
ความช�านาญในการใช้	 ICT	อีกทั้งยังให้ความ
ส�าคัญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการด�ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่	21 ด้านการพัฒนาเนื้อหา	เน้น
การพัฒนา	Digital	Content	แบบบูรณาการ 
โดยการบูรณาการเนื้อหา	 นโยบาย	 และ

แปลงเข้าสู่ระบบดิจทัล	ทั้งในด้านการศึกษา 
ส่วนด้านการส่งเสริมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัย 
มีแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบดิจิทัล	
เพ่ือตอบสนองต่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ	ด้วยการใช้ 
สื่ อดิจิทัลหลายรูปแบบ	 มาใช ้ ในการจัด 
การเรียนการสอน	เช่นสร้างหลักสูตรออนไลน์
ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ�านวนมากเข้ามา
เรียนรู ้ไปด้วยกันอย่างยืดหยุ ่น	ทุกสถานที่ 
ทุกเวลา	และด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล	เป็นการสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่องานวิจัยโดยใช้ระบบดิจิทัล
และการบริการทางวิชาการอย่างครบวงจร	
สนับสนุนข ้อมูลให ้กับผู ้ประกอบการและ
ธุรกิจ	SMEs	จากการแข่งขันเชิงราคา	 ไปสู ่ 
การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและ
บริการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง	Start	up	รวมทั้ง 
มีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวม
ข ้อ มูลและองค ์ความ รู ้ ใน รูปแบบดิจทัล 
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเรียกข้อมูลมาใช	้
รวมถึงน�าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวก	
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีในโลกดิจิทัล
 “ทัง้นี ้ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัฯ ไม่ได้ละเลย
กค็อื การปลกูฝังเร่ืองทกัษะชีวิตหรอื Soft Skills 
ที่นักศึกษาต ้องเป ็นทั้ งคนดีและคนเก ่ง 
มภีาวะความเป็นผูน้�า และรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ผลิตบัณฑิตให ้ เป ็นที่ต ้องการของตลาด
แรงงาน ช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศได้”
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“Yoon” 
Nuttapon Wongsavanischakorn
ทกุแรงบนัดาลใจ เกิดขึน้ได้จากตวัเรา

UNDERCOVER
เรื่อง/ภาพ	:	ฉวีวรรณ	มะโนปา

บทบาททีไ่ด้รับ “สายลบัจับแอ๊บ”
Yoon	 :	 	“สายลับจับแอ ๊บ”	 เป ็นละคร 
เรือ่งแรกครบั	ซึง่ผมรับบทเป็นหน่ึงบอยแบรนด์
วงท่ีดังท่ีสุดในประเทศไทย	ทางทีมงานส่ง 
ไปเรียนการแสดง	ร้องเพลง	เต้น	เพื่อความ
สมจริงของบทบาท	จึงรู้สึกต่ืนเต้น	กังวลไม่รู้ว่า
จะท�าได้หรอืเปล่า	ซ่ึงวธิแีก้ไขลดอาการตืน่เต้นคอื
อ่านบททีไ่ด้รับและซ้อมหน้ากระจกบ่อยๆ	ครับ	

ผลงานท่ีผ่านมา
Yoon	:	ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มเดินเข้าสู่วงการ 
โดยเพื่อนชักชวนไปแคสงานโฆษณาต่างๆ 
ซึ่งได้งานบ้าง	ไม่ได้บ้าง	ส่วนผลงานที่ผ่านมา 
มีเดินแบบถ่ายโฆษณาท่ัวไป	ถ่ายแบบแฟชั่น 
และให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแคมปัส	

ความโดดเด่นในตวัเอง
Yoon 	 : 	 ผม เป ็ นคนมี มนุ ษยสั ม พันธ ์ ด ี
ยิม้ง่าย	ท�าให้หลายคนบอกผมเป็นคนที	่“ยิม้ง่าย” 
มีเสน่ห์

การแบ่งเวลาเรยีนและท�างาน
Yoon	 :	 ตอนนี้ผมเรียนอยู ่ป ี	 4	 วิชาเรียน 
จึงมีน้อย	สามารถแบ่งเวลาในการเรียน	ถ่าย
ละคร	และกจิกรรมได้เป็นอย่างด	ีในชัว่โมงเรยีน 

 “ความฝันในวัยเด็ก 
มกัจะเป็นแรงบันดาลใจเมือ่เราเตบิโตเป็นผูใ้หญ่” 
หนึ่งค�าบอกเล่าจาก ยุ ่น หรือ ณัฐพล 
วงศาวณิชชากร  นักศึ กษาชั้ นป ี ท่ี  4 
สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบรหิารธรุกจิ
และปัจจุบันเป็นนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรง 
ท่ีก�าลังร่วมถ่ายละครเรื่อง สายลับจับแอ๊บ 
มาร่วมเล่าประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์และการ
ใช้ชีวิตการเรียนควบคู่กับการท�างาน รวมถึง 
เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจของตัวเอง 
ให้เพื่อนๆ ได้ฟังกันด้วยจ้า
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ผมจะตั้งใจฟังอาจารย์สอนและท�าแบบฝึกหัดในห้องเรียน ในช่วงสอบ 
จะทบทวนบทเรียนไม่มากนัก แต่ในช่วงปี 1 – 3 ผมเคยรับงานเดินแบบ
หรอืแคสงาน หากตรงกบัช่ัวโมงเรยีน ผมกจ็ะเลอืกการเรยีนเป็นหลกั เพราะ 
การศกึษาถอืเป็นเร่ืองส�าคัญมาก อยากฝากถึงน้องๆ ว่าเวลาเรยีนตัง้ใจเรียน 
ให้เต็มที ่เพ่ือจะได้ไม่ต้องนัง่เสียดายว่า “รูอ้ย่างนีต้ัง้ใจเรยีนดกีว่า” ในด้าน
การท�างานสอนให้ผมโตขึน้ มคีวามรับผดิชอบมากข้ึน เพราะต้องแบ่งเวลา
เรียนด้วย ท�างานด้วยและต้องรักษาเวลา ซ่ึงการเป็นนักแสดงนั้นความ
มีวินัยถือเป็นเรื่องส�าคัญนะครับ เพราะถ้าผมไปสาย ต้องแต่งหน้าท�าผม 
ก็จะท�าให้การถ่ายช้าออกไปอีก

ช่วยกจิกรรมมหาลยั’
Yoon : ผมถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ (555) 
กิจกรรมส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยผมจะเข้าไปร่วมทุกครั้งถือเป็นการ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ เพื่อน 
รุ่นพี่ รุ่นน้อง

แรงบนัดาลเกดิขึน้ได้
Yoon : ตอนเด็กๆ ผมชอบวาดรูป ชอบดูการ์ตูน ชอบเล่นเกมส์ ผนวกกับ 
ธุรกิจครอบครัวขายอุปกรณ์ไอที จึงท�าให้เกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งที่จะ 
เรียนสายด้านเทคโนโลยี โดยเพื่อนๆ รุ ่นพี่ที่รู ้จักแนะน�าให้มาเรียนที่
สาขาสารสนเทศคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
เป็นสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงและมีกระบวนการเรยีนการสอนท่ีทันสมยั สามารถ
น�าไปใช้ได้จริง

ชวนตดิตามผลงาน
Yoon	 :	 นอกจากงานละครแล ้ว	 ผมยังได ้รับคัดเลือก 
ในการแสดงละครเวท	ีทวภิพ	เดอะมวิสคิลั	ซึง่เป็นหนึง่ในกิจกรรม	
ราชมงคลร่วมใจ	สบืสานวฒันธรรมไทย	ครัง้ที	่8		ผมรบับทเป็น 
หลวงอัครเทพวรากร	ซึ่งเป็นละครน�้าดีที่สอดแทรกเนื้อหา 
รักชาติไว้ได้เป็นอย่างดี
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MY SPACE
ที่มา	:	Top-A	tuto
ภาพ	:	http://stylefactoryproductions.com
http://leisuregrouptravel.com
http://time.com
http://www.iexpats.com
https://www.linkedin.com

Prepare for exams
ง่ายๆ เพียงเริม่ต้นท�า

 หากพูดถึงชีวิตการเรียนระดับมัธยมปลาย	น้องๆ	หลายคนคงต้องนึกถึงการสอบเข้า 
มหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่หนักท่ีสุด	ทั้งความกดดันและด้านคู่แข่งที่มากมาย	 วันน้ีนิตยสาร 
RMUTP	MAG	จึงมีเทคนิคง่ายๆ	เตรียมตัวก่อนสอบมหาวิทยาลัยมาฝาก

ค้นหาตวัเองให้เจอ
น้องๆ	ต้องค้นหาตัวเองให้เจอครับ	ว่า
เราชอบคณะอะไร	ชอบท�าอาชีพอะไร 
ซ่ึงอาจท�าได้โดยดูจากลักษณะนิสัยของ 
ตัวเอง	ถามรุ่นพี่คณะต่างๆ	

ถามรุน่พ่ีคณะนัน้ๆ ให้ชวัร์
ถามถึงรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัย
ของคณะนัน้ๆ	งานทีร่องรบัเมือ่จบแล้ว	เพือ่
ที่น้องๆจะได้ทราบว่าการเข้าไปเรียนนั้น
น้องๆ	จะเรียนได้หรือเปล่า	เรียนไหวไหม 
หรอืจบมาแล้วรปูแบบการท�างานลกัษณะ
แบบนี้ชอบไหม	

ท�าโจทย์นัน้ส�าคัญ
นอกจากเนื้อหาที่เราควรอ่านให้จบก่อนสอบ	
1-2	เดอืนแล้ว	การท�าข้อสอบกส็�าคญัไม่แพ้กัน เตรยีมจัดตารางการอ่านหนงัสอื

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเราจะต้องแข่งขันกับนักเรียนทั้งประเทศ	
ย่อมไม่ใช่เรือ่งง่ายอย่างแน่นอนใช่ไหมละ	ดังน้ันน้องๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ม.6	จะมามัวแต่เล่น	เที่ยว	หรือเกเร	ไม่ได้แล้วนะ	น้องๆจะต้องมีการ 
จัดตารางการอ่านหนังสือให้พร้อม	โดยควรจัดตารางการอ่านหนังสือ 
ตัง้แต่เน่ินๆ	อาจจะตัง้แต่เปิดเทอมม.6	และควรวางแผนให้อ่านจบทัง้หมด
ก่อนสอบประมาณ	1-2	เดือน	

1

3
54

2
หาข้อมูลการสอบ
วิธีการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นก็มีหลากหลาย
ทางไม่ว่าจะเป็นรับตรงของมหาวิทยาลัยเอง	โควตาชนิดต่าง	หรือจะเป็น 
การรับผ่านระบบของการสอบกลางก็แล้วแต่	ดังนั้นน้องๆ	ก็ควรจะหา
ข้อมูลให้พร้อมว่าคณะที่เราอยากเข้านั้นรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านทาง
ไหนบ้าง

โดยอาจท�าโจทย์ไปพร้อมกับการอ่าน	หรือท�าในช่วง	1-2	เดือนที่เหลือ
จากการอ่านเนื้อหาก็ได้	แต่ต้องท�า!!	เพราะการท�าโจทย์นั้นจะท�าเหมือน
เป็นการลงสนามจริงหลังจากที่อ่านเนื้อหามาอย่างพร้อมแล้ว	เพ่ือที่
จะประเมินว่าเรายังบกพร่องตรงจุดไหน	หรือจริงๆแล้วท่ีเราอ่านมานั้น 
เราสามารถน�ามาใช้ในการท�าข้อสอบได้ดีแค่ไหน	จะได้ปรับปรุงกันต่อไป
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	 ต้องบอกว่างามแท้ๆ	ส�าหรับนายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	รับรางวัล	
ชนะเลศิอนัดับ	1	(Miss	Jumbo	Queen	RMUT	2016)	พร้อมทัง้รางวลั	
Best	Costume	(การแต่งกายยอดเยีย่ม)	และรางวลั	Miss	Photogenic	
(ขวัญใจช่างภาพ)	จากการประกวด	Mr.	&	Miss	RMUTP	2016,	Season	
Award	&	Jumbo	Queen	2016	กฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	32

Prepare for exams
ง่ายๆ เพียงเริม่ต้นท�า

GO
SS

IP

	 สมแล ้วกับ ท่ี เป ็น
นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
โดยนายกฤษดา รื่นสายชล 
และนายวรทย์ เปรมสมิทธ์ 
นกัศกึษาสาขาวิชาการโรงแรม	

คณะศิลปศาสตร์	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขัน	กิจกรรม
การแข่งขันผสมเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย	“Mighty Mix University 
Challenge 2016” ซึ่งจัดขึ้น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 ขอปรบมอืดงัๆ ให้แก่ นายทศพล เกตจุ�ารญู
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ (Prize-Winners) ผล
งาน COLOR OF COOL/สีสันของความเย็น 
จากการประกวดภาพถ่ายนานาชาต ิครัง้ที ่12 หวัข้อ 
เย็น/COOL จดัโดยมหาวิทยาลัยศลิปากร เน่ืองในงาน 
วันนริศ ประจ�าปี 2559 ซึ่งประกาศผลการตัดสิน
รางวลั ซึง่พธิเีปิดนทิรรศการและมอบรางวลัแก่ผู้ชนะ 
การประกวด

 หากพูดถึงหนุ ่มหล่อ สาวสวย 
ของมหาวทิยาลยั วนิาทนีีค้งไม่มีใครไม่รูจ้กั 
โด่ง หรือ นายส�าราญ นุทผล หนุ่มหล่อ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาว 
ชยาภัสร์ ยอดแก่น หรือ กุ๊กกิ๊ก สาวสวย 
จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 
คว้าต�าแหน่ง Mr.&Miss RMUTP ประจ�า
ปี 2016
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www.rmutp.ac.th

rmutp_twit

RMUTPChannel

RmutpFB

rmutpig

line id : @rmutp_line

ทาง Social media
ติดตามขาวสาร

 

6 ชองทาง
เรามาเปนเพื่อนกันนะ

และกิจกรรมดีๆ

 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร


