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ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์
วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรณาธิการบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา 
จาตกานนท์ ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร บรรณาธิการ นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา กองบรรณาธิการ นางสาวสมพิศ ไปเจอะ, 
นางสาวสุพรรษา อิ่นอ ้อย,  นางสาวศุลีพร หวังชูชอบ, นางสาวมารศรี สรรพนา, นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช, 
นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์, นางสาวลดาวัลย์ ค�าไพรินทร์, นางสาวสุดารัตน์ บุญญานุกูลกิจ, นายจรัญ มะลิสุ ่น, 
นางสาวปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย, นางสาวสุภัค มานะลัภนเจริญ แต่งหน้า ชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง 

ORGAN I Z ER

EDITOR’S 
TALK
 ในปีน้ีเป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลจึงจัดกิจกรรมละครเวที
เฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” จาก 9 สถาบัน
การศึกษา เราจึงไม่พลาดที่จะน�าข่าวสารดีๆ แบบนี้มาฝากผู้อ่านทุกท่าน
 นอกจากน้ีเมื่อเร็วๆ น้ีทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้จัดการประกวด Freshy (เฟรชชี่) ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับมหาวิทยาลัย 
ได้ไม่น้อย และเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ท�าให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้ผ่อนคลาย เน่ืองจาก 
การประกวดไม่ได้มแีต่บคุคลทีเ่ข้าประกวดเท่าน้ัน ยงัมีหน้าทีอ่ืน่ๆ ทีใ่ห้น้องๆ นักศกึษา
ต้องช่วยกันท�า ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวที เตรียมเสื้อผ้าหน้าผม การแสดงระหว่าง 
การประกวด ซึ่งท�าให้น้องๆ ได้สนิทกับเพื่อนในสาขา และคณะของตัวเองมากขึ้น 
ส่วนผู้เข้าประกวดเองก็จะมีความกล้าแสดงออกที่สร้างสรรค์ ถือเป็นอีกหน่ึง 
แบบอย่างทีด่ ีส�าหรบัผู้ทีไ่ด้รับเลอืกเป็นเฟรชชี ่จะได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทตูศลิปวฒันธรรม 
และท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในงานต่างๆ ดังน้ันจะมีแค่ความสวย ความหล่ออย่างเดียว
คงไม่ได้ บุคลิกภาพและความสามารถยังเป็นสิ่งส�าคัญ เราจึงไม่พลาดที่จะน�าเจ้าของ
ต�าแหน่งครัง้น้ี Boy & Girl RMUTP FRESHMEN  IMAGERY IN  MY LIFE 2016 
มาพูดคุยกัน ส�าหรับภายในนิตยสารเล่มนี้ยังน�าสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง
ด้วยวิธีง่ายๆ 
 ทัง้น้ีทมีงานนิตยสาร RMUTP MAG ขอขอบคณุผู้อ่านทกุท่านทีค่อยติดตาม
นิตยสารมาตลอดและหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆ นะคะ

        ฉวีวรรณ มะโนปา
       Editor

399 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์ 0 2665 3777 โทรสาร 0 2282 9314 

www.rmutp.ac.th  E-mail:cci@rmutp.ac.th
จัดพิมพ์ที่ บริษัท วิชั่น พรีเพรส จ�ากัด โทร. 02-882-9981, 089-236-8956
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เ พื่ อ ซ า บ ซึ้ ง ใ น พ ร ะ ร า ชป ร ะ วั ติ 
พระราชกรณยีกิจและพระปรีชาสามารถ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวได ้
ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 70 ปี 

และน�ามาสื่อสารเพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงความจงรกัภักด ีส�านึก
ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ 
ในรูปแบบของละครเวทีเพื่อ
ให ้เยาวชนและประชาชน 
ทั่ ว ไ ป ไ ด ้ รั บ ช ม ทั้ ง น้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้รับเลอืกเป็นหน่ึงใน 9 สถาบัน 
ให้แสดงละครเวที ผู้สนใจสอบถาม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิหรือส�ารองทีน่ั่งได้ที่
http://,soundsoflove.rmutp.ac.th 
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย), โทร 0-2665-3777 
ต่อ 6320 และ 6508 ฝ่ายประสานงาน

UPDATE
เรื่อง : ฉวีวรรณ มะโนปา
ภาพ : www.rmutp.ac.th

Sounds of Love
เสยีงแห่งความจงรกัภักดี
 ในปี 2559 เป็นปีมหามงคล 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เสด็จ
เถลิ งถวั ลยราชสมบัติ ครบ 70 ป  ี
9  มิ ถุ น า ยน  2 5 5 9  แล ะสม เ ด็ จ 
พระนางเจ ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกไทย ...ในแบบพ่อ” 
น้อมน�าพระบรมราโชวาทและหลักการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ในรูปแบบต่างๆ 
หน่ึงในน้ันคือละครเวทีเฉลิมพระเกียรต ิ
“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds 
of Love”
 การจัดงานในคร้ังน้ีได้รบัความร่วมมอืจาก
สถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
โดยสร ้างกระบวนการเรียนรู ้ ให ้ นักศึกษา 
ที่เป็นเยาวชนของชาติได้ค้นคว้า เรียนรู ้

ตารางการจัดการแสดงละครเวทีท้ัง 9 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยการแสดงละครเวทีวันสถานที่

หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังท่าพระ

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 
วันที่ 16 ตุลาคม 2559

การแสดงชุด “แรงบันดาลใจ... 
แรงบันดาลไทย”

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 28 , 29 และ 30 
ตุลาคม 2559

การแสดงชุด “เสียงจากเยาวศิลปินเทิด
ภูมินทร์ภูมิพล”

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Black Box Theatre  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วันที่ 24 , 25 และ 26 
พฤศจิกายน 2559

การแสดงชุด “แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล”3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิตวันที่ 13 , 14 และ 15 
มกราคม 2560

การแสดงชุด “Super Hero of The World”4. มหาวิทยาลัยรังสิต

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 18 , 19 และ 20 
มกราคม 2560

การแสดงชุด “เสียงของพ่อ”5. มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย

วันที่ 25 , 26 มกราคม 
2560 

การแสดงชุด “ครอบครู”6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 อาคารหอประชุม ศูนย์ฝึกโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่ 1 , 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 
2560

การแสดงชุด “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ”7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย

วันที่ 10 , 11 กุมภาพันธ์ 
2560 

การแสดงชุด “Simple Song...เสียงแห่ง
ปวงประชา”

8. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ศูนย์พณิชยการพระนคร/นางเลิ้ง)

วันที่ 8 , 9 เมษายน 
2560  

การแสดงชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน  
ปลูกรัก ปลูกภักดี”

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร
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UNDERCOVER
ภาพ : จรัญ มะลิสุ่น/facebookBoom Siriwattana, 
Nattakarn ruangjitman, กองพัฒนานักศึกษา

      ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปี 2559 เข้าสูก่ารเป็น เฟรชชี ่
ของมหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี ร าช
ม ง ค ลพ ร ะ น ค ร ทุ ก ค น  ซึ่ ง เ มื่ อ
เร็วๆ น้ีทางมหาวิทยาลัย โดย
กองพัฒนานักศึกษาได ้มีการ
จัดการประกวด Boy & Girl 
RMU T P  F R E S HMEN 
IMAGERY IN MY LIFE 
2016 เพื่อค ้นหาหนุ ่มหล ่อ 

สาวสวยมากความสามารถเราจึง 
ไม่พลาดทีจ่ะพา น้องกิจ “ณฐัการณ์ 

เรืองจิตต์มัน่” คณะบรหิารธุรกิจ และ
น้องบูม “ระวีพรรณ ศิริวัฒนา” 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ซึ่งเป ็นเจ ้าของต�าแหน ่งครั้งนี ้
มาเผยเคลด็ (ไม่) ลบั ในการเตรยีมตวั 
เป ็ น เฟรชชี่ และการก ้ าว ให ้ ถึ ง 
ความฝันในอนาคตให้เราฟังกัน

ความรู้สึกจากเด็กมัธยม เปลี่ยนมาเป็น
นักศึกษาเป็นยังไงบ้าง
บูม : การใช ้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ต่างจากมัธยมเยอะมาก ทั้งเรื่องของ 
การเรียน การใช้ชีวิต เพื่อน และที่ส�าคัญ
ที่สุดคือการบริหารจัดการเวลาระหว่าง
กิจกรรมกับการเรยีน ซึง่ตวับมูเองเป็นเด็ก
กิจกรรมอยู่แล้ว หากวันไหนมีชั่วโมงเรียน
ตรงกับการท�ากิจกรรม เพื่อนๆ ในกลุ่ม 
จะช่วยเก็บใบงานไว้ให้ และเราจะคอย 
ตามงานจากเพื่อนๆ ทุกครั้ง
กิจ : การใช้ชวีติช่วงมัธยมกับมหาวทิยาลยั
ไม่ต่างกันมากครับ แค่ต้องแบ่งเวลาเรียน 
เวลาท�ากิจกรรมและเวลาของการพักผ่อน
ให้ถูกต้อง     

เหตุผลที่กลายมาเป็นหนุ่ม
คณะบริหารธุรกิจ สาวคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
บูม : มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็น
พิธีกร พี่ที่สนิทกันจึงแนะน�าให้มาเรียน 
ที่ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันที่ม ี

Boy & Girl 
RMUTP 
Freshmen 2016
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2. อาหาร

สุขภาพดดีวย

5 อ.
        รับประทาน

อาหารใหไดสัดสวน

เพียงพอครบ 5 หมู

4. ออกกำลัง

อยางเหมาะสมและ

  สม่ำเสมอ

3. อารมณ

   มองโลกในแงบวก

อารมณมีผลตอรางกาย

1. อากาศ

อากาศบริสุทธิ ์ทำให

รูสึกสดชื่น มีความสุข

5. อุจจาระ

หากตกคางในรางกาย

 นานเกินไป จะทำให

   เกิดโรคภัยไขเจ็บ

เรื่อง/ภาพ : จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ

ที่มา : หนังสือพิมพโพสตทูเดย

 ปจจุบันคนในสังคมไทยมีการใชชีวิตเปลี่ยนไป ทั้งในแงของการเรียน ทำงาน จึงทำใหการใชชีวิตเปนไปอยางเรงรีบ

    จนอาจทำใหเกิดความเครียด และมีผลตอสุขภาพทำใหเกิดโรคตางๆ ซึ่งเกิดจากการไมดูแลตัวเองใหดี ซึ่งโรคเหลานี้

    สามารถปองกันเพียงปฏิบัติตาม 5 อ. ก็สามารถทำใหสุขภาพดีขึ้นอยางแนนอน

MY SPACE

2. อาหาร

สุขภาพดดีวย

5 อ.
        รับประทาน

อาหารใหไดสัดสวน

เพียงพอครบ 5 หมู

4. ออกกำลัง

อยางเหมาะสมและ

  สม่ำเสมอ

3. อารมณ

   มองโลกในแงบวก

อารมณมีผลตอรางกาย

1. อากาศ

อากาศบริสุทธิ ์ทำให

รูสึกสดชื่น มีความสุข

5. อุจจาระ

หากตกคางในรางกาย

 นานเกินไป จะทำให

   เกิดโรคภัยไขเจ็บ

เรื่อง/ภาพ : จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ

ที่มา : หนังสือพิมพโพสตทูเดย

 ปจจุบันคนในสังคมไทยมีการใชชีวิตเปลี่ยนไป ทั้งในแงของการเรียน ทำงาน จึงทำให

การใชชีวิตเปนไปอยางเรงรีบ จนอาจทำใหเกิดความเครียด และมีผลตอสุขภาพตัวทำใหเกิด

โรคตางๆ ซึ่งเกิดจากการไมดูแลตัวเองใหดี ซึ่งโรคเหลานี้สามารถปองกันเพียงปฏิบัติตาม

5 อ. ก็สามารถทำใหสุขภาพดีขึ้นอยางแนนอน

MY SPACE

RMUTP MAG
- 6 -






