
ยินดีบัณฑิตร้ัวราชมงคลพระนคร
	 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	31	ประจ�าปี 

การศึกษา 2559 ก�ำหนดวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560  
เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมราชมงคล มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท้ังนี้ขอแสดงความยินดี 
กบับณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ�านวน
ทั้งสิ้น 3,058 ราย โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี  
ซ่ึงมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก 9 คณะ 
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ�านวน 523 คน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 344 คน คณะเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน จ�านวน 197 คน คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 
จ�านวน 228 คน คณะศิลปศาสตร์ จ�านวน 218 คน  
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน จ�านวน 111 คน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ�านวน 101 คน  
คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี จ�านวน 88 คน  
คณะบริหารธุรกิจ จ�านวน 1,248 คน (อ่านต่อหน้า 6)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2559

 ผศ.เฟื่องฟ้า	 เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 
เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัย	 จัดระบบการรับนักศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ของระบบ	Thai	University	Central	Admission	System	(TCAS)	หรือ	
ทีแคส	โดยรับนักศึกษา	4	รอบ	คือ	1.การรับด้วย	Portfolio	2.รับสมัคร
แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ	3.รับตรงร่วมกัน	และรอบที่	4	 
รับตรงอิสระ	(อ่านต่อหน้า 6)

เร่ิมทีแคสรอบแรก
พร้อมแจกโควตาพิเศษ
ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบทีแคส
รอบแรก บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2560 พร้อมรับนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง 
ทั้ง 9 คณะ เชื่อลดความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ปีที่	2	ฉบับที่	13	ประจ�าเดือนตุลาคม	-	พฤศจิกายน	2560	

มงคลแห่งพระราชาบทเพลงน้อมส�านึก ร.๙
ราชมงคลพระนคร ระดมศิษย์เก่า นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดัง ร่วมสร้างสรรค์
และบันทึกเสียง บทเพลงมงคลแห่งพระราชา น้อมส�านึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในหลวงรัชกาล	9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได ้
ต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เริม่จากเสด็จเป็นประธานในพธิเีปิดพระอนุสาวรย์ีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า 
อาภากรเกียรติวงศ์	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของเสด็จกรมหลวงชุมพร 
เขตอุดมศักด์ิฯ ซ่ึงพระองค์ท่านถือเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวไทยต่างยกย่องนับถือ และต่อมาได้เป็นที่ต้ังของวิทยาลัยพณิชยการพระนคร  
ก่อนจะได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปัจจุบัน (อ่านต่อหน้า 2)

รอบที่	1	 แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่	2	 รับแบบโควตา

รอบที่	3	 รับตรงร่วมกัน

รอบที่	4	 รับตรงอิสระ

TCAS	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีทั้งหมด	4	รอบ	ประกอบไปด้วย

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์
เจ้าหน้าที่	นักศึกษาและศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



	 ขอทักทายผู้อ่านจดหมายข่าว	(Newsletter)	 
ฉบับที่	13	ประจ�าเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน	2560	 
	 ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ส�าคัญของประเทศไทย	 
เราทุกคนในฐานะประชาชนคนไทย	จะได้ร�าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	 ด ้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป ็นล ้นพัน	 อันหาที่ สุดมิได ้ที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชทรงมีต ่อ 
ชาวราชมงคลพระนคร	โดยทรงเสด็จเป็นประธาน 
เปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	กรมหลวงชุมพร 
เขตอดุมศกัดิ	์และทรงพระราชทานนาม	"ราชมงคล"	 
ให้เป็นมงคลปกเกล้าฯ	ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทัง้	9	แห่งทัว่ประเทศ	อกีทัง้ยังโปรดเกล้าฯ	 
พระราชทานตราพระราชลญัจกร	และพระปรมาภไิธย
เป ็นสัญลักษณ์มหามงคลประจ�ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
	 ชาวราชมงคลพระนครได ้ผลิตบทเพลง	 
"มงคลแห่งพระราชา"	 ซ่ึงเป็นบทเพลงใหม่ล่าสุด 
ที่แต่งขึ้นเพ่ือน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
หาที่สุดมิได้	 ซ่ึงมีเนื้อหากล่าวถึง	ความส�านึกของ 
ชาวราชมงคลพระนครโดยได้รวมพลังคณะท�างาน 
ทีเ่ป็นศษิย์เก่าของมหาวทิยาลัย	(พณิชยการพระนคร)	 
ได้แก่	 คุณสุรักษ์	 สุขเสวี	 คุณวินัย	 พันธุรักษ์	 
คณุนรีกระจ่าง	คนัธมาส	คณุปัณณวชัร์	เดชะปัญญา	 
คุณชนธัญ	แก้วจุมพล	และคุณสรีภรณ์	แสงบุญน�า	 
ศิษย ์ เก ่ าที่ มีดี ก รีแชมป ์ นักร ้องประเทศไทย 
ร่วมขับร้องเพลงครั้งนี้ด้วย
	 ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม- 
บรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ในวันที่ 	 24	 
พฤศจิกายน	2560	 ในช่วงบ่าย	ณ	หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีบัณฑิต 
ที่ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน	3,058	ราย
	 แ ล ะ เ ป ็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี ที่ นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ 
วิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน	1	 
ใน	6	เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยไปเข้าร่วม 
โครงการ	One	Young	World	2017	ณ	เมือง 
โบโกตา	ประเทศโคลัมเบีย	ขณะเดียวกันนักศึกษา 
ปริญญาโทของคณะบริหารธุรกิจ	นายไกร	เสฏฐพล	 
ฉายา	“แก้วฟ้า	ต.บัวมาศ”	มาถ่ายทอดเร่ืองราว
ชีวิตบนสังเวียนผ้าใบสู่ร้ัวปริญญาโท	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ส่วนนวัตกรรมใหม ่
ได้สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง	 ไม่ว่าจะเป็นระบบ 
อาคารประหยัดพลังงาน	 ผลงาน ช้ินนี้ ได ้ รับ 
ถ้วยรางวัลระดับดีมาก	จากการประกวดผลงาน 
ส่ิ ง ป ระดิ ษฐ ์ และนวั ตก ร รมสายอุ ดมศึ กษา	 
ประจ�าปี	2560	กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
ระบบเค ร่ืองกลที่ ใ ช ้ อิ เ ล็กทรอนิกส ์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 
ถือ เป ็นการกา รันตีผลงานที่ สร ้ า งประโยชน  ์
ต่อสังคมและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง	หรือ 
สายรัดข้อมือช่วยผู้สูงอายุยามฉุกเฉิน
	 นอกจากวารสารฉบับนี้แล้ว	อย่าลืมติดตาม
ข่าวสารของกองส่ือสารองค์กร	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครผ่านทาง	 Social	
media	 ไม่ว ่าจะเป็น	 rmutp	 FB	YouTube	
RMUTP	rmutp_twit	rmutp	IG	หรือ	Line@
rmutp	และขอขอบคณุผูอ่้านทีใ่ห้ความสนใจติดตาม
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
อย่างต่อเนื่อง	พบกันใหม่ฉบับหน้า

Hotnews
บทบรรณาธิการ

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดี 
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรณาธิการบริหาร นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร บรรณาธกิาร นางสาวสมพิศ ไปเจอะ 
กองบรรณาธกิาร นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย, นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์, นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา, นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช, นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล,  
นายณรงค์กร ประสารแสง, นางสาวณิชพันณ์ วงศ์วีระศรี, นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ, นางสาวมารศรี สรรพนา นายวุฒิชัย แก้วจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีเกียรตินันท์ ลงทอง
 

399 กองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
   โทร.02-665-3777 ต่อ 6022 โทรสาร 02-282-9314 
           http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

ผุดศูนย์นวัตกรรมรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม
หวังลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือภาคอุตสาหกรรม ตั้งศูนย์นวัตกรรมรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุและกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 จากปัญหาสภาวะโลกร้อนท�าให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึง 
การจัดการกากอุตสาหกรรม จึงได้ต้ัง 
ศูนย ์นวั ตกรรมวิศวกรรมรี ไซ เ คิล 
วัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรมขึ้น  
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการผลิต 
ก�าลังคนและนวัตกรรมการรีไซเคิล โดย 
มหาวิทยาลัยฯ เน้นการผลิตวิศวกร 
นักปฏิบัติมืออาชีพ โดยเฉพาะด้าน 
Green Innovation (นวัตกรรมสีเขียว)  
จากการน�าขยะจากอุตสาหกรรมกลับมา 
รีไซเคิล เพื่อกลับมาใช้ใหม่ โดยจับมือ 
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
ยั ง ไ ด ้ รั บ ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ในการวิจัยและพัฒนาจากส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห ่งชาติ (วช.)  
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังใช้เป ็น 
ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมที่สนใจ ช่วยแก้ปัญหา 
การ จัดกา รวั ส ดุ และกากของ เสี ย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ ต ้ อ ง ก� า จั ด ด ้ ว ย 
วิธีฝ ังกลบและเผาในเตาปูนซีเมนต์  
ซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ผศ.สหรัตน์	 วงษ์ศรีษะ	 รอง 
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ  

• มงคลแห่งพระราชา (ต่อจากหน้า 1)
 รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์ อธิการบดี  
กล่าวว่า นอกจากนีใ้นหลวงรชักาลที ่9 ยังเคย 
มีพระราชกระแสรับสั่งถามว่า “ยังมีสิ่งใด 
ที่ในสมัยเป ็นวังหลงเหลืออยู ่บ ้าง” โดย  
ศ.ธรรมนูญ	 อัคคพานิช ผู ้อ� านวยการ 
ในขณะนั้นได ้กราบบังคมทูลว ่ายังมีเรือน 
หลงัหนึง่อยู ่จงึมพีระราชกระแสว่าให้อนรุกัษ์ไว้ 
นัน่คือ “เรือนหมอพร” หรอื “ศนูย์วฒันธรรม	
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร	 สถาบัน
ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ” เรือนแห่งนี ้
มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ช้ัน เป็นศิลปกรรม 
แบบ นีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) แต่ได ้
ดัดแปลงให ้เข ้ากับภูมิอากาศในเขตร ้อน 
ด้วยการสร้างเป็นเรือนไม้ ปัจจุบันเรือนหลังนี้
อยู่ในความดูแลของราชมงคลพระนคร ศูนย์
พณิชยการพระนคร ตามพระราชกระแสที่ได้
รับสั่งให้อนุรักษ์เรือนแห่งนี้ไว้
 ต่อมาพระองค์ทรงพระราชทานนาม  
"ราชมงคล" ให ้ เป ็นมงคลปกเกล ้ าฯ  
ชาวราชมงคลพระนครและชาวราชมงคล  
9 แห่งทั่วประเทศ โดยเมื่อครั้งพระราชทาน
นำม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ให้กับ
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาในวันที ่15 
กนัยายน พ.ศ. 2531 มคีวามหมายว่า สถาบนั
เทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา 
ทางมหาวทิยาลยัจงึได้ถอืเอาวนัที ่15 กนัยายน
ของทุกปีเป็นวันราชมงคล

การพัฒนาประเทศ ทันต ่อสถานการณ์ 
โลกในการจัดการวัสดุและกากของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน สามารถน�าไป
สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
ในอนาคต 
 ด้าน คุณวิทยา	 พูลเพชร นำยก 
สมาคมผู ้ผลิตเครื่องมือตัดไทย กล่าวว่า  
การใช้วัสดุภายในประเทศที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง 
ก็คือกากอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะ โดยกาก 
อุตสาหกรรมที่เป็นโลหะ มีหลายชนิด เช่น  
เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง และ 
ทังสเตน คาร์ไบด์ หากกล่าวถึงทังสเตน  
คาร์ไบด์ นับได้ว่าเป็นหัวใจหรือเป็นวัตถุดิบ 
ของระบบเครื่องมือพื้นฐานในการผลิต
ช้ินส ่วนของวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
เทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมเทคโนโลยีทุก
ชนิดครบองค์ประกอบปัจจัย 4 ของมนุษย์   
ประเทศไทยน�าเข้าทังสเตน คาร์ไบด์คิดเป็น 
มูลค่ารวม 4 พันล้านบาท/ปี และแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป ็นวัสดุที่พัฒนา 
มาเป็นเครือ่งมอืในงานตัด กลงึ กดั ไส เจาะ  
เจียร์ เจียระไน ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยการวิจัยและพัฒนาการรีไซเคิลโลหะ
และพลาสติกนับเป็นต้นน�้าของอุตสาหกรรม
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามสามารถติดตาม 
ข้อมูลได้ที่ www.rmutprecycling.com/
home

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลจึงได้เปลีย่นแปลงอีกครัง้ ภายใต้ 
เหตุผลด้านความคล่องตัวในการบริหาร 
จัดการ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ท่ีมุง่เน้นทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตลอดจนสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับ 
ปริญญาโทและปริญญาเอก จึงท�าให้ม ี
การปรับเปลี่ยนเป ็น “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” และได้รับการ 
สถาปนาข้ึนในพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล เมือ่วนัที ่18 มกราคม  
พ.ศ. 2548 โดยรวมวิทยาเขตใกล้เคียง 
จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
9 แห่ง และหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ด้วยความส�านึกของชาวราชมงคลพระนครที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  
ชาวราชมงคลพระนครได้ผลิตบทเพลง "มงคลแห่งพระราชา" ซ่ึงเป็น 
บทเพลงใหม่ล่าสุดท่ีแต่งขึ้นเพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  
ของในหลวงรัชกาลที่	9 โดยบทเพลงมงคลแห่งพระราชา มีเนื้อหากล่าวถึง  
ความส�านึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีต ่อ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อมหาวิทยาลัยฯ และ 
วงการศึกษาไทย ที่พระองค์ทรงช้ีแนะแนวทางการใช้ชีวิตตามพระราชด�าริ  
(ค�าพ่อสอน) ด้วยการน้อมน�าเอา "ศาสตร์แห่งพระราชา" มาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งนี้การจัดท�าบทเพลงนี้เป ็นการรวมพลังคณะท�างาน 
ที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) อาทิ คุณสุรักษ์	สุขเสวี	 
คณุวนัิย	พันธุรักษ์	คณุนรกีระจ่าง	คนัธมาส	รวมถงึ คณุปัณณวชัร์	เดชะปัญญา	 
คุณชนธัญ	แก้วจุมพล และ คุณสรีภรณ์	แสงบุญน�า ศิษย์เก่าที่มีดีกรีแชมป์
นักร้องประเทศไทย สามารถรับฟังและชมมิวสิควิดีโอเพลงได้ที่ www.rmutp.
ac.th หรือ Youtubermutp.

เปิดเผยว่า ปัจจบุนัมโีรงงานอุตสาหกรรม 
เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ จึงท�าให ้เกิด 
กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยขยะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ปีละ 8 ล้านตัน หนึง่ในกากอุตสาหกรรม 
ที่ขับเคลื่อนสายพานการผลิต นั่นก็คือ 
เศษโลหะ ทังสเตน คาร์ไบด์ ขณะที่ 
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย  
มีการผลิตและน�าเข้าวัสดุชนิดทังสเตน  
คาร์ไบด์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมสนบัสนนุ หรอื Support 
Industry เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่  
อุตสาหกรรมขดุเจาะน�า้มนั อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล่านี ้
มีความจ�าเป็นในการผลิตช้ินส่วน และ 
อุปกรณ์ส�าหรับเครื่องจักรกลในการตัด 
หรอืเจาะ ซ่ึงแน่นอนว่าเศษสิง่ท่ีหลงเหลอื 
จากการผลิตกลายเป็นกากอุตสาหกรรม 

 อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ตราพระราชลัญจกร และพระปรมาภิไธย
เป็นสัญลักษณ์มหามงคลประจ�ามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล อันมีความหมายคือ  
พระมหาพิชัยมงกุฎ เป ็นหนึ่งในห้าของ 
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องทรงของ 
พระมหากษัตริย์, ตราพระราชลัญจกร แทน 
เครือ่งหมายประจ�าพระองค์พระมหากษตัรย์ิไทย  
รัชกาลที่ 9, ดอกบัว	 8	กลีบ หมายถึง  
มรรค 8, ดอกไม้ทิพย์ประจ�ายามทั้งสองข้าง	 
หมายถึง ความเจริญรุ ่ งเรือง เบิกบาน,  
ช่ือมหาวทิยาลัย หมายถงึ มงคลแห่งพระราชา 
และ เลข	9 หมายถึง รัชกาลที่	9 
 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2542 จากการปฏิรปู 

ท่ี รอการจัดการอย ่างถูกต ้องถูกวิธี  
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม 
แห ่ ง นี้ ใ ห ้ เ กิ ด ป ร ะ โ ยชน ์ นั่ น ก็ คื อ 
ความร ่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม  
ในเบื้องต้นทางคณะร่วมมือกับสมาคม 
เครือ่งมอืตัดแห่งประเทศไทย (TCTM :  
Thai Cutting Tools Manufacturers)  
ซ่ึงถือเป็นผู ้บริโภครายใหญ่ในการใช ้
เ ค รื่ อ ง มื อ ตั ด  โ ดย เ ฉพ า ะ วั ส ดุ ท่ี 
รีไซเคิลยาก เช่น ทังสเตน คาร์ไบด์  
เข้ามาเป็นโจทย์ในการศึกษาวจัิย จึงอยาก 
เชิญชวนให้สมาคมต่างๆ หรือหน่วยงาน 
ท่ีสนใจเข ้ามาร ่วมศึกษาวิจัยร ่วมกับ 
ศูนย์นวัตกรรมการรีไซเคิลกากของเสีย 
อุตสาหกรรมในอนาคตร่วมกนั ทัง้ยงัเป็น 
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการ 
รีไซเคิลวัสดุและกากของเสียอุตสาห- 
กรรมของประเทศที่สอดคล ้องกับ 

ต่อจากหน้า 1

	แบบจ�าลองศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิล
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นศ.ครุศาสตร์ฯ ปิ๊งไอเดีย สร้างระบบอาคารประหยัดพลังงาน

สถาปัตย์ฯ ผุดสายรัดข้อมือ หวังช่วยผู้สูงอายุยามฉุกเฉิน

 “จากกระแสอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อม 
และอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงเป็นเมกะเทรนด ์
ที่ ท่ัวโลกต่างพร้อมใจกันให้ความส�าคัญ  
ซ่ึงประเทศไทยเองก็มีความต่ืนตัวไม่ว ่า 
จะเป ็นองค ์กรขนาดเล็กหรือองค ์กร 
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการสร้างอาคารใหม ่
ที่ ให ้ความส�า คัญกับการประหยัดและ 
การจัดการด้านพลงังานของอาคารแบบยัง่ยนื 
ดังนั้นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึง
ปัญหาในปัจจุบนั จึงสร้าง “ระบบตรวจสอบ 
และดูแลความปลอดภัยส�าหรับอาคาร 
สีเขียวอัจฉริยะ	4.0	ผ่านโทรศัพท์มือถือ”	 

 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย ปัญหาจากการเสื่อมถอย
ของร่างกาย ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของวัย 
ทีเ่พิม่ขึน้ รวมท้ังการมโีรคเรือ้รงัต่างๆ จึงเป็น 
วัยที่ต ้องการดูแลเฉพาะ แตกต่างจาก 
วัยอ่ืนๆ เนื่องด้วยผู ้สูงอายุไม่สามารถ 
ช ่วยเหลือตัวเองได ้มากนัก จากการ 
คาดประมาณของส�านักคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
จ�านวนผู ้สูงอายุในช่วงปี 2553-2583  
จะมีจ�านวนถึง 9.9 ล้านคน คิดเป็น  
15 เปอร ์เซ็นต ์ของจ�านวนประชากร
ท้ังหมด ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าเมืองไทยก�าลัง 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก 7 ปีข้างหน้า  
และจากข ้อมูลเบื้องต ้นสถิ ติการเกิด 
อุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากการพลัดตก  
หกล้มในครัวเรือนของผู ้สูงอายุก็มีสูง 
ตามมาเช่นกัน โดยมอัีตราถึง 1,600 คน/ปี  
ซ่ึงเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างสูงเมื่อน�าไปเทียบ 
กบัการบาดเจบ็และเสยีชีวติกบัประเภทอ่ืน  
โดยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดกับผู ้สูงอายุแล้ว 
มักจะได้รับการช่วยเหลือที่ช้าไม่ทันเวลา  
หรือบางครั้งอาจจะส่งผลให้ถึงขั้นเสียชีวิต  

(อาคารสีเขียว 4.0) ซ่ึงผลงานช้ินนี้ได้รับ 
ถ้วยรางวัลระดับดีมาก จากการประกวด 
ผลงานสิ่งประดิษฐ ์และนวัตกรรมสาย 
อุดมศึกษา ประจ�าปี 2560 กลุ่มเครื่องมือ 
อุปกรณ ์ อัจฉริยะระบบเครื่องกลท่ีใช  ้
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ถือเป็น 
การการันตีผลงานที่สร ้างประโยชน์ต ่อ 
สงัคมและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จรงิ” 
ผศ.สุดาชา	เกตุดี	คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	กล่าว
 ด้าน ว่าที่	 ร.ต.อภินันท์	 สุทธิสม		 
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ ้า คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในทีมคิด
ระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย

โดยสาเหตุเป็นเพราะผู ้สูงอายุอยู ่เพียงล�าพัง ไม่มีบุตรหลาน 
ดูแลใกล้ชิด
 ด้วยเหตุนี้ นายจักรกริช สาธิตศานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จึงมแีนวคิด 
ศึกษาพัฒนาและประดิษฐ์สายรัดข้อมือฉุกเฉินส�าหรับผู ้สูงอายุ  

ส�าหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ กล่าวว่า ได้จ�าลองตึกขึ้นมา 
เหมอืนจรงิ โดยออกแบบลกัษณะของอาคาร 
ให ้ เป ็นอาคารสี เขียว ค� านึ งถึ งระบบ 
แสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคาร 
ให้เหมาะสมกับการใช้สอยในแต่ละพื้นที่  
พร้อมให้ความส�าคัญของการประหยัดและ 
การจัดการด้านพลงังานของอาคารแบบยัง่ยืน  
ภายในอาคารใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบ 
หลกัท้ัง 4 อย่าง คือ ระบบแสงสว่างเฉพาะจุด  
ระบบระบายอากาศ ระบบพลังงานไฟฟ้า  
โดยน�าแหล่งพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ 
พร ้อมระบบการจัดการพลังงานไฟฟ ้า 
ในรูปแบบที่สามารถรองรับระบบ off-grid,  
on-grid และ Hybrid ซ่ึงสามารถจัดการ 

อิ เ ล็ กทรอนิ กส ์  คุณ สุ รั ช	 วิ รุณศร	ี 
Des ign	 eng ineer ประกอบด ้ วย 
ความปลอดภัย ความเสถียรของสัญญาณ 
และน�าข ้อมูลที่ ได ้มาออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ ่ม 
ผู้สูงอายุ ทั้งรูปลักษณ์ วัสดุ สี อุปกรณ์ 
ที่ติดตั้ง เป็นต้น
 นายจักรกริชเล ่ าต ่ออีกว ่ า การ
ออกแบบใช้หลักของ Universal Design  
คือ ความหลากหลายของผู ้ ใช ้ ง าน  
ทั้ งทางกายภาพและสภาพแวดล ้อม 
บุคลิกของผู้ใช้ท่ีแตกต่างกัน ความต่าง 

พลังงานภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และช่วยลดปริมาณความต้องการ
ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลักได้อีกทางหนึ่ง 
สุดท้ายคือ ระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ซ่ึงค�านึงถึงความปลอดภัยของการใช้งาน
ภายในอาคารจึงมีการวิเคราะห์ระบบการ
แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยสัญญาณเสียง
ผ่านโทรศัพท์มือถือและแนวการออกแบบ
เส้นทางการอพยพการหนีไฟอีกด้วย เชื่อว่า 
อาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ชิ้นนี้จะเป็นหนึ่ง 
ในแนวทางที่น�าไปสู ่การอนุรักษ์พลังงาน
โลกทางอ้อมควบคู่กับการค�านึงถึงความ
ปลอดภัยในการใช้พื้นที่ภายในอาคารทุก 
รปูแบบและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้งานจรงิ

ระหว่างบุคคล ความแตกต่างของปัญญา 
และความสามารถในการรับรู ้  ความ 
หลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม  
ผู ้ ใช ้งานที่ ไร ้ความสามารถหรือพิการ  
อายขุองการใช้งาน รวมไปถงึการออกแบบ 
ส�าหรับเด็กเพื่อให้ทุกคนที่อยู ่ในสังคม 
สามารถใช ้ประโยชน ์จากสิ่ งเหล ่านั้น 
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต็ ม ท่ี แ ล ะ เ ท ่ า เ ที ย ม กั น  
ส่วนการขึ้นรูปช้ินงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  
ส่วนแรก ตัวเรือนพลาสติก ออกแบบให้มี 
ปุ่มท่ีหน้าปัดเรือนขนาดใหญ่ เพื่อสะดวก 
ในการใช้งานของผู้สูงอายุ มี 3 สี ด�า  
น�้าเงิน และเทา สายรัดใช้ผ ้าไนลอน  
เพราะมี คุณสมบั ติ ท่ีคงทน ท� าความ
สะอาดง่าย การสวมใส่ ใช้ตัวล็อคเหมือน 
นาฬ ิกา เพื่อให ้ผู ้สู งอายุ ใช ้ งานง ่ าย  
ส่วนที่สองคือ ตัวส่งสัญญาณ ภายใน 
ตัวเรือนจะติดต้ังแผงวงจรขนาดเล็ก 
ใช้ถ่านนาฬิกาเป็นแบตเตอรี ่และส่วนท่ีสาม 
แผงควบคุม ซ่ึงจะติดต้ังไว้ภายในบริเวณ
บ้าน โดยแผงควบคุมจะเป็นตัวรบัสญัญาณ

 ขณะที่ ดร.พสิษฐ์	 สุวรรณภิงคาร	
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย ์
ที่ปรึกษาโครงการเล่าเสริมว่า ระบบที่ติดตั้ง 
ในตัวอาคารทัง้หมดสามารถตรวจสอบข้อมลู 
ได้ผ่านโทรศัพท์มอืถอื หากระบบเกดิปัญหา 
ขัดข ้อง หรือมีเหตุอัคคีภัยระบบจะส่ง 
ข้อความ หรือ SMS เข้าโทรศัพท์มือถือ 
เช่นกัน ผลงานนี้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ 
และแสดงให้เห็นถึงความมานะในการท�า 
โครงการนี้จนจบและส�าเร็จด ้วยดี ซ่ึง 
ผลงานที่ออกมาถือว่าประสบความส�าเร็จ  
โดยนักศึกษาน�าความรู ้จากในห้องเรียน 
มาปรับใช้สู่การลงมือปฏิบัติจริง และน�าไป
ต่อยอดในอาชีพในอนาคตได้

จากสายรดัข้อมอืและจะส่งสญัญาณ SMS  
ไปยงัโทรศัพท์ของผูดู้แลท่ีลงทะเบยีนไว้ใน
ระบบส�าหรับแจ้งฉุกเฉิน โดยแผงควบคุม
สามารถบนัทกึข้อมลูเบอร์โทรศัพท์ได้สงูสดุ  
4 เบอร์ หากเมื่อใดที่ผู ้สูงอายุกดบน 
หน้าจอสายรดัข้อมอืติดต่อกนั 2 ครัง้ SMS  
ก็จะท�าการส ่งข ้อความเตือนภัยไปยัง
ผู้รับ ท�าให้สามารถขอความช่วยเหลือได ้
อย่างทันท่วงที
 นับได้ว่าอุปกรณ์สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ขอความช่วยเหลือ 
ได ้ เป ็นอย ่างดี อีกท้ังยังลดสถิ ติการ 
เสีย ชี วิตจากการเกิด อุบั ติ เห ตุลงได ้  
แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ต้นแบบนี้ยังม ี
ราคาสูง และแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน 
ที่ยังสั้นเพียง 2 สัปดาห ์ หากได ้รับ 
การสนบัสนนุการผลติจากภาคอุตสาหกรรม
จะท�าให้ราคาถูกลงมากและท�าให้ผู้สูงอาย ุ
ทุกคนสามารถซ้ือมาใช ้งานได ้มากข้ึน  
ผูส้นใจสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าของ
ผลงานวิจัย นายจักรกริช สาธิตศานนท์ 
092-676-8616

ซ่ึงสามารถส่งสญัญาณเตือนภัย เพือ่เพิม่ความปลอดภัยและศักยภาพ 
ในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ซ่ึงจะลดอัตราบาดเจ็บและ 
เสียชีวิตลงได้ โดยโครงการมี ดร.กิ่งกาญจน์	พิจักขณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 นายจักรกริช เล่าว่า การออกแบบสายรัดข้อมือขึ้นเพื่อแทนเสียงเรียกให้แก่ 
ผู้สูงอายุเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั้งนี้ก่อนการเริ่มประดิษฐ์ช้ินงาน 
ได้ท�าการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลท�าแบบสอบถามกับผู้สูงอายุในชุมชน  
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ�านวน 25 คน และกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จ�านวน 25 คน เพื่อศึกษาปัญหา  
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน เพื่อน�าข้อมูลไปท�าการศึกษา แก้ไขปัญหาและพัฒนา 
สายรัดข้อมือฉุกเฉิน โดยเลือกสอบถามแบบคละไปทั้งสามระดับอายุของผู้สูงอายุ คือ  
ผู้สูงอายุช่วงวัยต้น 60-69 ปี ผู้สูงอายุช่วงวัยกลาง 70-79 ปี และผู้สูงอายุช่วง 
วัยปลาย 80 ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับเท่าๆ กัน ซึ่งท�าให้ทราบถึงข้อมูลปัญหา 
และแนวทางการออกแบบ จากนั้นน�าข้อมูลให้ผู้เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุ 
แต่ละด้านวิเคราะห์ ได้แก่ 1. ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คุณณัฏฐ์ธเนศ	ภัทรพิเศษพงศ์	ผู้จัดการศูนย์มายโฮมเนอร์สซ่ิงแคร์ ประกอบด้วย 
ความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทาน ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ความสะดวก 
สบายในการใช้งาน ความสวยงาม และการดูแลรักษา 2. ผู ้เช่ียวชาญด้านระบบ 
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แก้วฟ้า ต.บัวมาศ จากสังเวียนมวย
สู่ นศ.ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
 แก้วฟ้า	ต.บัวมาศ หลายคนคงคุ้นหูกันดีกับบทบาทนักมวยสากลอาชีพ 
ชาวไทย ปัจจุบันเป็นแชมป์ในรุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ ซ่ึงปัจจุบัน แก้วฟ้า  
หรือ นายไกร	เสฏฐพล	ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	สาขาการจัดการ	 
คณะบริหารธุรกิจ เล่าถึงเรื่องราวจากสนามมวยสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ว่า จุดเริม่ต้นของการเป็นนกัมวยเริม่จาก 
ชีวิตวัยเด็กคลุกคลีอยู ่ในค่ายมวยโดยมีลุงเป็นผู ้ฝ ึกสอน เป็นคนจังหวัด 
นครสวรรค์ มีฐานะทางบ้านยากจนท�าให้ต้องไปชกตามเวทีต่างๆ เพื่อหาค่าขนม  
ครั้งละ 80-100 บาท เมื่อเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาจึงเลือกเข้าโรงเรียน 
กีฬาเพื่อฝึกทักษะด้านกีฬาอย่างจริงจัง และต่อยมวยสากลสมัครเล่นจนติด 
ทีมชาติชุดเยาวชน ถือว่าในช่วงนั้นเป็นนักมวยหน้าตาดี จึงได้ฉายาว่า  
"นักชกหน้าหยกและสิงห์ส�าอางค์" การแข่งขันในช่วงนั้นได้รับรางวัลต่างๆ  
มากมาย อาทิ เหรียญทอง โรงเรียนกีฬานักเรียนกรมพละ 3 สมัย เหรียญทอง 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ตัวแทนทมีชาติไทยแข่งกฬีามวยสากลเยาวชนชิงแชมป์โลก 
ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันที่ประเทศปากีสถาน เป็นต้น
 แก้วฟ้า เล่าต่อว่า เงินที่ได้มาจากชนะการแข่งขันน�าไปเป็นทุนการศึกษา 
ส่งตนเองเรยีนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลยัทีเ่หน็ถงึความสามารถ 
ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยต้องแบ่งเวลาเรียนและซ้อม หากช่วงไหน 

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ 
ยงัสามารถน�าประสบการณ์และเทคนคิต่างๆ บนสงัเวียนมาถ่ายทอดให้กบันกักฬีา
ต่อยมวย ชมรมกีฬาต่อสู้ ในฐานะโค้ช ซึ่งเป็นความฝันที่อยากท�า
 ผศ.อ�านาจ	เอีย่มส�าอางค์	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	และอาจารย์ทีป่รึกษา 
ชมรมกีฬาต่อสู้และกีฬามวย	กล่าวว่า ได้ชูนโยบายสนับสนุนกีฬากิจกรรม 
กีฬาต ่างๆ และมวยสากล รวมทั้ งสิ้น 21 ชนิดกีฬา "มหาวิทยาลัย 
ให้ความส�าคัญด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ในทุกปีจึงได้ทุ ่มงบประมาณจัดสรร 
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งแบบ  
100% และแบบ 50% รวมทั้งยังมีโควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่ออีกด้วย  
นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลส�าหรับผู้ชนะ เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม 
พร้อมทุ่มงบกว่า 300,000 บาท จัดซ้ือสนามมวยมาตรฐาน เพื่อเป็นการ 
เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมนักกีฬา เข ้าสู ่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์" ในปี 2561  
ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามกีฬามวยถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมในขณะนี้จึงได้เปิด 
คอร์สให้กับนักศึกษาท่ีสนใจ เพื่อฝึกศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น และใช ้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถติดต่อโดยตรงที่ โทรศัพท์ 080-300-0007"

มีแข่งจะค่อยตามการบ้านและเนื้อหา 
ที่เรียนจากเพื่อนๆ ในระดับอุดมศึกษา 
ได้เปลี่ยนมาชกมวยสากลอาชีพ รุ่น  
65 กโิลกรมั หรอื 135 ปอนด์ ส�าหรบั 
การขึ้นชกในทุกๆ สังเวียนถือว่าเป็น 
ประสบการณ์ ทกุหมดัทีป่ล่อยออกไปนัน้ 
ไม่ได้ใช้พลังเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง 
ใช้ความคิด ความเรว็ สมาธ ิหากพดูถงึ 
เรื่องอนาคตอาชีพนักมวยไม่ยืนยาว 
เหมือนกับอาชีพอื่นๆ มีนักมวยจ�านวน 
ไม่มากที่ยังชกมวยอยู่เมื่ออายุล่วงเข้า 
เลขสาม จึงตัดสินใจเข ้าศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาโท โดยได้รับการ 

เพราะท�าให้อยากลงไปนอน และไม่ควร
อ่านหนังสือบนเตียง จะท�าให้ไม่มีสมาธิ
หรือเผลอหลับไปโดยไม่ได้อ่านอะไรเลย

5.ไม่ควรตั้งโต๊ะอ่านหนังสือใกล้เตียง

แสงสว่างจ้าเกินไป จะท�าให้สายตาอ่อนล้า
แต่หากมืดเกินไปก็เป็นปัจจัยท�าให้สายตาสั้น

4.มีแสงพอเหมาะ

ดีไซน์ของโต๊ะและเก้าอี้รองรับอิริยาบถ
ในการใช้งานให้เหมาะสม สีสบายตา
ไม่รกไปด้วยภาพหรือสติกเกอร์ต่างๆ

3.ลักษณะโต๊ะและเก้าอี้

เพราะจะท�าให้กังวลหรือพะวง
กับประตูด้านหลัง ท�าให้ไม่มีสมาธิ

2.ไม่ควรตั้งโต๊ะหันหลังให้ประตู

เพราะบรรยากาศเบือ้งหน้า จะท�าให้ไม่มสีมาธิ
อีกทั้งท�าให้ร่างกายโดนแสงอาทิตย์โดยตรง

1.เลี่ยงตั้งโต๊ะตรงหน้าต่าง
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Interview

Congratulations

บัณฑิตป้ายแดง ประจ�าปี 2559
นแห่งความส�าเร็จ	ที่ทุกคนต้ังหน้าตั้งตารอคอย	วันที่เราจะได้รับปริญญาใบแรกของชีวิต	ที่จะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่	ช่วงเวลานี้ต้องขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จอีกขั้นของน้องๆ	 
บณัฑติใหม่	3	พันกว่าคน	จากร้ัวมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	บณัฑิตทกุคน	คอื	เมลด็ผลแห่งความภาคภมิูใจของมหาวทิยาลัยทีจ่ะออกไปแสดงศกัยภาพในสงัคม จดหมายข่าวฉบบันี ้จึงน�าเรือ่งราวความส�าเรจ็ 
ของเหล่าบัณฑิตทั้ง 9 คณะ มาฝากกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ขอให้น้องๆ ทุกคน ก้าวเดินอย่างมั่นใจและขอให้ประสบความส�าเร็จกันถ้วนหน้าค่ะวั

 "รู ้สึกภูมิใจที่ได ้ส�าเร็จการศึกษาจากรั้ว 
ราชมงคลพระนคร นอกจากความรู้ในห้องเรียนที่ได้รับ 
แล้วยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย เพราะว่าความรู้ 
ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�าให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
อย่างมีความสุขได้ การที่เราได้ท�ากิจกรรมควบคู่ไปด้วย ท�าให้ 
เรารู ้ จักใช้ชีวิตและท�างานร่วมกับผู ้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ชีวิต 
ปัจจุบันตอนนี้ผมท�างานเป็นนักประชาสัมพันธ์ ซ่ึงได้น�าความรู ้
จากมหาวิทยาลัยมาใช้ในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ท�าให้รู้สึก 
ภูมิใจอย่างมากครับ ที่ได้เข้ามาเรียนที่ราชมงคลพระนครแห่งนี้  
ซึ่งท�าให้ผมเป็นบัณฑิตที่รู้จักคิด รู้จักท�า และช่วยเหลือสังคม สมกับ
ค�าว่าบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริงครับ"

 "ภูมิใจที่เข้ามาเรียนที่ราชมงคลพระนคร  
ซ่ึงเป็นมากกว่าสถานศึกษาท่ีให้ความรู้ทั้งในห้องเรียน  
และได้ประสบการณ์จากการท�ากิจกรรมมากมายหลายด้าน ซ่ึงท�า 
ให้สามารถน�าไปใช้ในชีวิตต่อไปในการท�างานในอนาคต ซ่ึงอยากท�า 
ธุรกิจน�าเที่ยวและส่งออกขนมไทย ที่ส�าคัญมหาวิทยาลัยสอนให ้
เรารู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะ"

 "ตลอดระยะเวลา 4 ปีทีผ่่านมา ผมรูส้กึภูมใิจ 
เป็นอย่างมากท่ีได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง 
ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามให้ นอกจากการมาเรียนแล้ว ผมได ้
มีโอกาสท�ากิจกรรม และท�าให้ผมได้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การอยู ่
รวมกันกับเพื่อนๆ ต่างคณะ และการที่ผมท�ากิจกรรมผมได้สัมผัสถึง 
ความรกั ความห่วงใย เปรยีบเหมอืนครอบครวั ขอบคุณมหาวทิยาลยัที่
ให้โอกาสดีๆ กบัผมเสมอมา ทัง้นีปั้จจุบนัก�าลงัเรยีนทีศู่นย์รวมนกัศึกษา 
แบ็บติสด์ Baptist Student Center เป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีแผน 
ว่าจะน�าไปต่อยอดการท�างานในอนาคต อยากฝากถึงน้องๆ ทุกคน 
ให้เกบ็เกีย่วประสบการณ์ให้ได้มากทีส่ดุ เพราะถ้าก้าวเข้าสูวั่ยท�างานแล้ว 
อาจจะไม่ได้มช่ีวงเวลาทีส่นกุสนานเหมอืนช่วงวัยเรยีน และทีส่�าคัญคือ  
การแบ่งเวลาครับ น้องต้องแบ่งเวลาให้เป็น เรียงล�าดับความส�าคัญ 
ให้ถูกว่าสิ่งไหนควรท�าก่อนสิ่งไหนควรท�าหลังครับ"

 " ร า ชม ง คลพ ร ะนค ร ใ ห ้ ท้ั ง ค ว า ม รู ้  
ประสบการณ์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นบ้าน 
ที่อบอุ่นอีกหลังหนึ่ง ตอนเรียนท�ากิจกรรมมากมายโดยเฉพาะการเป็น
นักกีฬาหมากล้อม การท�ากิจกรรมสอนให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการ
ใช้ชีวติ รูส้กึรกัและภูมใิจทีเ่ข้ามาเรยีนทีน่ี ่ตอนนีเ้รยีนจบได้งานท�าแล้ว
เป็นโปรแกรมเมอร์ บ.ยิปซินซอย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี 
ตรงกับสาขาท่ีเรียนมารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง อยากฝากน้องๆ ทุกคน 
ท�าอะไรต้องท�าให้เต็มที่ ไม่มีอะไรที่เราท�าไม่ได้ถ้าเราตั้งใจท�าค่ะ"

 "ภูมิใจที่เป็นนักศึกษาของราชมงคลพระนคร
อย่างมาก มหาวิทยาลัยแห่งนี้สอนให้ผมเป็นนักปฏิบัติมากกว่า 
นักทฤษฎีและมีความรู ้ในสายงานที่เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ  
บัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยสอนทั้งวิชาการและวิชาชีวิตให้ผมสามารถ 
น�าความรู้ไปใช้ท�างานได้จริง รู ้สึกภูมิใจที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและ 
ออกมารับใช้ประเทศและเป็นที่ยอมรับของสังคม ตอนนี้ผมท�างานต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยหัวหน้าดูแลและจัดการที่ บริษัทซิลลิคฟาร์มา เป็นบริษัทน�าเข้าและ 
ส่งออกยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ ยาสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวย 
ความงาม อยากฝากให้น้องๆ ต้ังใจทั้งเรื่องการเรียนและการท�ากิจกรรม 
อย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเสีย การท�ากิจกรรมจะช่วยให้เราสามารถต่อยอด 
น�าไปใช้ในการท�างานได้ ซ่ึงได้รับรู้กับตัวเองเลยว่าหลังเรียนจบแล้วสิ่งท่ีท�ามา
ตอนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยส่งผลประโยชน์ต่อตัวเราจริงๆ ครับ"

 "มีความภูมิใจที่เข้ามาเรียนที่ราชมงคล 
พระนคร มหาวิทยาลยัให้ประสบการณ์ ให้ความรู ้ให้วชิาชีพ  
รวมถึงการทัศนศึกษาในต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้ท่ีได้จากการเรียน 
และการท�ากิจกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต 
หลังจบการศึกษา ปัจจุบันหลังจบการศึกษาผมได้น�าความรู ้ทักษะ 
มาสืบสานธุรกิจของครอบครัว ซ่ึงก็คือธุรกิจซ่อมรถยนต์ด้านระบบ
ปรับอากาศ ทั้งนี้ผมได้น�าความรู ้จากการเรียนมาปรับใช้กับธุรกิจ  
เช่นการพูดคุยกับลูกค้าด้านเทคนิค ด้านวิชาการช่างเพื่อสร้าง 
ความน่าเช่ือถือให้กับธุรกิจของครอบครัวได้ อยากฝากน้องๆ ทุกคน 
ให้ต้ังใจเรียนและท�ากิจกรรมควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพราะการเรียน 
คือการให้ความรู้ แต่การท�ากิจกรรมจะท�าให้เราได้รู้จัก Teamwork  
ซึ่งส�าคัญอย่างมากในการท�างานครับ"

 "ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ก่อนเข้ามาเรียน
รู ้สึกกลัวเล็กน้อย เพราะไม่มีเพื่อนมีพี่ที่คอยแนะน�า  
แต่พอเข้ามาเรียนเจอเพื่อนๆ อาจารย์ พี่ๆ ที่คอยให้ค�าปรึกษา รู้สึก 
ประทับใจ อบอุ่น ตอนเรียนผมได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายจนได้รับ 
ความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ให้เป็นหัวหน้าการเงินของสภานักศึกษา  
การเรียนไปด้วยท�ากิจกรรมไปด้วยท�าให้ผมเป็นคนที่ต้องอดทน 
มากกว่าปกติ เพราะผมต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมทัง้เรยีนและกจิกรรม 
เพือ่ไม่ให้อย่างใดอย่างหนึง่ต้องเสยี แม้เหนือ่ยแต่ผมรูส้กึภูมใิจ เพราะ 
ท�าให้ผมมสีงัคมทีก่ว้างขึน้ ช่วยให้เราได้ขยายโอกาสตัวเองมากกว่าเดิม  
ตอนนี้เรียนจบแล้วได้งานท�าทันทีที่ บริษัทวอเตอร์อินเด็กซ์ จ�ากัด  
ซ่ึงผมเป็นเจ้าหน้าทีห้่องปฎิบติัการนกัวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ตรงกบั 
สาขาที่เรียนจบมา รู้สึกดีใจ เนื่องจากผมฝึกงานสหกิจศึกษาตอนปี 4  
พอผมฝึกงานจบบริษัทก็ติดต่อให้ท�างานต่อเลย ฝากถึงน้องๆ ทุกคน 
ถ้าเราต้ังใจเต็มทีก่บัทกุๆ สิง่ เรากจ็ะประสบความส�าเรจ็ ไม่อยากให้ทกุคน 
มองว่าต้องท�างานในบริษัทใหญ่โต เงินเดือนสูง แค่ขอให้สิ่งรอบๆ ตัว
ที่เราอยู่ท�าให้เรามีความสุขนั่นก็คือความส�าเร็จอย่างหนึ่งแล้วครับ

 "ดีใจที่เข้ามาเรียนท่ีราชมงคลพระนคร  
มหาวิทยาลัยมีระบบพี่น้องรู ้สึกอบอุ่นและปลอดภัย  
นอกจากนี้การท� า กิจกรรมไปพร ้อมๆ กับการเรียนท� า ให ้ ได ้
มีประสบการณ์ใหม ่ๆ และมีเพื่อนต ่างคณะมากมาย ตอนน้ี 
หลังเรียนจบแล้วผมขอบวชทดแทนคุณพ่อกับแม ่ก ่อน และ 
ค่อยสมัครงานในสาขาที่เรียนจบมา อยากฝากให้น้องๆ ทุกคน 
ต้ังใจเรยีน รวมไปถงึการท�ากจิกรรมเพราะทกุสิง่ล้วนเป็นประสบการณ์ 
ที่เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปในสังคมจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัยครับ"

 "รู ้สึกภูมิ ใจที่ เข ้ ามาเรียนที่ ราชมงคล 
พระนคร เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนครั้งแรก 
รู ้สึกกลัวเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีพี่แนะน�า แต่หลังจากเข้ามาแล้ว 
เจอเพือ่นและพีที่ใ่ห้ท้ังความรกัความอบอุ่นรูส้กึประทับใจ มหาวทิยาลยั
ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์รอบด้านทั้งจากการเรียนและการท�า
กิจกรรม ซ่ึงการท�ากิจกรรมท�าให้เราสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี ตอนนี้เรียนจบแล้วได้ท�างานเลยซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่ตนเรียนมา 
โดยตรงรู้สึกดีใจ อยากฝากให้น้องๆ รู้จักแบ่งเวลาระหว่างเรียนและ 
การท�ากิจกรรมให้ดี ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให ้ความรู ้ 
ประสบการณ์จนท�าให้ตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอีกคนในสังคมค่ะ"

ว่าที่ ร้อยตรี 
เกียรตินันต์ ลงทอง 

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นางสาววชิราภรณ์ 
สุรพงศ์วาณิชกุล 

คณะศิลปศาสตร์

นายชิษณุวิชญ
มิตรประเสริฐยิ่ง  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางสาวสาวิตรี 
จูฑะสุวรรณศิริ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายณัฐวุฒิ 
กิจการดุลยเขต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ

นายพีรพล พุกโหมด
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นายยุทธภูมิ ปานดี 
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพล หลีวิบูลย์ 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

นายชัชพงศ์ เทพรัตน์ 
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
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ข่าวต่อ
ข่าวต่อหน้า 1 ข่าวต่อหน้า 1

เทนนิสไทย ส่วน นายอนันต์	ตังทัตสวัสดิ์	 เป็นผู้วาง 
หลักสูตรระบบการบริหารการเงินและการค้าเงินตรา 
ต่างประเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  
มีความเช่ียวชาญด้านการค ้าและวิเคราะห ์เ งินตรา 
ต่างประเทศ และ นายกลักลุ	ด�ารงปิยวฒุิ	์ได้รบัการยกย่อง 
จากหลายสถาบนัและกองทุนทางการเงินต่างๆ ว่าเป็นบคุคล
ส�าคัญท่านหน่ึงในประเทศไทย ในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์และ 
เป็นผู ้น�าในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน ทั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และ 
พลังงำนลม
 นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี กิจกรรม 
และผลงานเด่นบัณฑิตเพชรราชมงคล จ�านวน 17 คน  
ประกอบด้วย 1.นางสาวเจนจิรา	ใจโต คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 2.นายพีรพล	พุกโหมด คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 3.นางสาวพิมพิศา	ทองอยู่ คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 4.นายชิษณุวิชญ	 มิตรประเสริฐย่ิง  
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 5.ว่าทีร้่อยตรีเกยีรตนินัต์	 
ลงทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6.นายจตุพล	 
แคนมืด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	7.นายณัฐวุฒิ	 
กิจการดุลยเขต	คณะบริหารธุรกิจ 8.นางสาวสินิรัน	 
แก่นพรหมมา	คณะบริหารธุรกิจ 9.นางสาววรุณพร	 
วัชรไตรรงค ์ คณะวิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี  
10.นายยุทธภูม	ิปานดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
11.นางสาวสาวติรี	จฑูะสุวรรณศริิ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
12.นายอมรเทพ	 สุขพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13.นางวชิราภรณ์	 สุรพงศ์วาณิชกุล ศิลปศาสตร์  
14.นายสุรพงษ ์	 จงวิ ไลเกษม คณะศิลปศาสตร ์  
15.นายชัชพงศ์	เทพรัตน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟช่ัน 16.นายศุภณัฐ	ศุภมงคล คณะอุตสาหกรรม 
สิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน 17.นายษมิทธ์ิ	ว่องวาณิชชากร  
คณะสถ าป ั ต ยก ร ร มศ าสต ร ์ แ ล ะก า ร ออกแบบ  
18.นายณัฐพล	หลีวิบูลย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ

• ทีแคสรอบแรก (ต่อจากหน้า 1)
 เนื่องจากราชมงคลพระนครมีการเปิดภาคเรียน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561  
ดังนั้น ในรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับวันที่ 1 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2560  
เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครจัดการเรียนการสอน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ผศ.เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร กล่าวต่อว่า เช่ือว่ารูปแบบการคัดเลือกสอบเข้า 
ระบบทีแคสน้ี จะลดการวิ่งรอกสอบ และมีเวลาเตรียมความพร้อมส�าหรับนักเรียน 
มากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบทักษะเฉพาะทางวันท่ี  
2 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวผ่านเว็บไซต์และช�าระเงินตามที ่
ก�าหนดในวันที่ 24 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์  
http://admis.rmutp.ac.th หรือ http://www.rmutp.ac.th สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0-2665-3777 ต่อ 
6305 หรือ 6409
 “นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา  
ซึ่งมอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จ�านวน 30 ทุน และรับระบบโควตาพิเศษ 30 คน  
ส่วนด้านดนตรีศิลปะการแสดงมอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จ�านวน 10 ทุน และ 
รับระบบโควตาพิเศษ 10 คน โดยผู้สมัครต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถ 
ทางกีฬาดีเด่นในระดับทีมชาติหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ฯลฯ โดยนับผลงานต้ังแต่ 
วนัที ่1 มกราคม 2557 (ย้อนหลงั 5 ปี) ท้ังน้ี หากนักเรยีนทีส่มคัรความสามารถพเิศษ 
ต้องกรอกใบสมัครอีกครั้งที่ std.offpre.rmutp.ac.th/sport_main หรือ std.offpre.
rmutp.ac.th/performingart”

• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อจากหน้า 1)
 ส�าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  
ประจ�าปีการศึกษา 2559 ก�าหนดวันที่ 24 พฤศจิกายน  
2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมราชมงคล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต�าบลคลองหก  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนก�าหนดการซ้อม  
แบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการซ้อมย่อยท้ัง 9 คณะ  
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เทเวศร์  
ศูนย ์พณิชยการพระนคร ศูนย ์โชติเวช และศูนย  ์
พระนครเหนือ ครั้งที่สองวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
ณ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) และ 
ครั้งที่สามวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ต�าบลคลองหก อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 ปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ได้ยกย่องบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีและประสบ 
ความส�าเร็จในชวีติมอบปริญญากิตตมิศกัดิ ์จ�านวน 3 ราย  
ได้แก่ นายฐาปน	สิรวิฒันภกัดี กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตติมศักด์ิ นายอนนัต์	ตงัทตัสวสัดิ์  
นักการเงินการธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กติติมศักด์ิ และนายกลักลุ	ด�ารงปิยวฒุิ	์ประธานกรรมการ  
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้รับปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ส�าหรับ นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 เป็นผู้มีผลงาน 
วชิาการและสงัคมเป็นทีป่ระจักษ์ ให้การสนบัสนนุโครงการ
สร้างผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young 
Entrepreneur) ให้การสนับสนุนชุมชนและชาวบ้าน 
ในท้องถิน่ สามารถพึง่พาตนเองสามารถเติบโตอย่างยัง่ยนื 
ภายใต้โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม และให้การสนับสนุน
ด้านกีฬาในโครงการ Thai Bev Football Academy 
(TBFA) โครงการคลนิกิกอล์ฟเยาวชน โครงการช้างสร้าง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยแสดงศักยภาพทางการศึกษาผ่านการ 
จัดงาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”  
ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครซ่ึงภายในงานมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ  
การจัดการเรยีนการสอน งานวจัิย การบรกิารสงัคม เพือ่ตอกย�า้การเป็นมหาวทิยาลยัดิจิทลั
ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ดิจิทัลด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้บัณฑิตของราชมงคลพระนครมีศักยภาพสูง  
สามารถท�างานในสถานประกอบการได้ทันที ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ของรัฐบาล ปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิด “13 ปี RMUTP  
คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อสังคม” นับเป็นปีท่ี 2 ท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการกระตุ้นจิตส�านึก  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษา โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ 
กับเยาวชนที่ คิดดี ท�าดีอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโล่รางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย  
ประจ�าปี 2560” ให้กับเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหมั่นท�าความดี อีกทั้งยังเป็น 
แรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ท�าความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไป
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะน�า 
ผลงานทางวิชาการ การแนะน�าหลักสูตรจาก 9 คณะ และการเปิดรับนักศึกษาโควตา
พิเศษ ในระบบ TCAS ประจ�าปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ�านวน 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน นอกจากนี้ยังมีกิจรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรม 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1  
การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อบรมวิชาชีพ 
หลักสูตรระยะสั้นฟรี เป็นต้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยติดต่อสอบถามเพิ่ม
ท่ีกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร โทร.02-665-3777 ต่อ 6022 หรือ www.
rmutp.ac.th

 “เวทีนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ท่ีสุดของเยาวชนในระดับโลก ซ่ึงไม่บ่อยนักที่เยาวชนไทยจะมีโอกาสเข้าสู่เวทีโลก  
การเข้าร่วมโครงการครัง้นีจ้งึถอืเป็นประสบการณ์ทีดี่ อีกทัง้ยงัได้พบมติรภาพใหม่จากเพือ่นทีเ่ป็นเยาวชนทัว่โลก และ 
เช่ือว่าทุกคนที่มาร่วมโครงการจะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วน�ามาแชร์ มาแบ่งปัน เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์  
และมุมมองที่กว้างมากขึ้น” หนึ่งความรู้สึกของนางสาวเมทินี	ลลิตโรจน นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทน 1 ใน 6 เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด
ผู้น�าเยาวชนระดับโลกในโครงการ One Young World 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย
 เมทินีเล่าว่า โครงการ One Young World 2017 เป็นการประชุมสุดยอดประจ�าปี ที่มีคุณค่ายิ่งต่อเยาวชน 
ทั่วโลก และได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ บริษัทเอกชน หน่วยงานเอ็นจีโอเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนา 
เยาวชนจากท่ัวทุกมุม ให้โอกาสเยาวชนผู้มีความคิดและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา มีโอกาส 
ได้เรียนรู้จากผู้มีความสามารถในระดับโลก เพื่อสะสมประสบการณ์การประชุมให้เกิดทักษะความเป็นผู้น�าซ่ึงตนได้
ฝึกงานที่เอ็กซ์พอร์ท ช็อป อยู่ในเครือบริษัท เชียงใหม่ชาร์ลมิชเชล เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการนี้ โดยทางบริษัท 
ได้ให้นักศึกษาที่ท�างานพาร์ทไทม์ทุกคนเข้าร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะทางการคิด บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์และการเขียน 
เพื่อพูดสุนทรพจน์ 
 เมทินีเล่าต่อว่า หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้ว ท�าให้เข้าใจถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้น�า 
รุ่นใหม่ที่ดีมากขึ้น โดยเฉพาะผู้น�าที่จะประสบความส�าเร็จได้ต้องมีใจพัฒนา มีพลัง และสามารถสร้างพลังให้แก่ 
คนรอบข้างได้ พร้อมกับเปลี่ยนมุมลบให้เป็นพลังบวก นอกจากนี้ยังได้ร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
หลงัจากนัน้ทางบรษิทัได้คัดเลอืกเยาวชนเพยีง 6 คน รูส้กึดีใจอย่างมากทีไ่ด้เป็น 1 ในตัวแทนของเยาวชนประเทศไทย 
เข้าร่วมการประชุมสดุยอดผูน้�าเยาวชนระดับโลกครัง้นี ้โดยการเข้าร่วมงานครัง้นีจ้ะขึน้กล่าวสนุทรพจน์เรือ่ง การศึกษา 
กับการก่อการร้าย พร้อมใช้เวทีแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาส�าคัญ 
ของโลกให้ไปสู่ทางที่ดีขึ้น และนี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้

ครบรอบ "13 ปี RMUTP

เมทินี ลลิตโรจน นศ.ราชมงคลพระนคร 

สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ตัวแทนผู้น�ารุ่นใหม่ One Young World 2017

ร่วมปลูกจิตส�านึกเยาวชน
คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อสังคม”
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ซุบซิบริมร้ัว

 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจและในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก  
9 มทร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ "สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.  
ครั้งท่ี 6" โดยมีการแข่งขันแบ่งเป็น 8 กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ให้กับนักศึกษาและสร้าง 
ความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซ่ึงจะจัดกิจกรรมในระหว่าง 
วันที่ 31 มกราคม 2561 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จับมือ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
จ�ากัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ “SCG Packaging x RMUTP Workshop” เพือ่เพิม่ศักยภาพการเรยีนรู ้
การออกแบบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ HAPPY NEW YEAR Gift Box  
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย  
คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา Chief Packaging Specialist, คุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ  
Brand Management Office, คุณณกร คงสายสินธิ์ Manager Product 
Development และ คุณปรินดา อัครภาพ Manager Design Solution Center 

เพิ่มทักษะการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 นางสาวชนากานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลชมเชย 
โดยรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการประกวด 
ร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตัน- 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ โรงมหรสพหลวง
ศาลาเฉลิมกรุง

สาวเสียงเพราะ

 นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมรับเงินรางวัล 2,000 บาท  
และน�้าสิงห์ 30 แพ็ค ข้าวสาร 30 กิโลกรัม ในการแข่งขันท�าอาหาร 
ในโจทย์ ชาวค่าย รายการ “TODD FOOD FEST MADE BY  
TODD ซอสพริก พริก” ในเมนู “ข้าวมันจิ้มแจ่วปีกไก่ซอสซาบซ่า”  
ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

คว้าที่ 3 แข่งขันท�าอาหาร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ 

ฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ธรรมชาติ ในโครงการพระราชด�าริ โดยพา 

นักศึกษาเข้าดูงาน ณ โครงการตามพระราช- 

ประสงค์หุบกะพง และบริเวณบ้านเขาไม้นวล 

หมู่ 2 ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี

อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ

 กองพฒันานักศึกษาจัดกจิกรรม RMUTP Freshmen 2017 ระดับมหาวทิยาลยั  
โดยผู ้คว้าต�าแหน่ง BOY RMUTP Freshmen นายปณิธิ เฉลิมพงษ์ คณะ 
บริหารธุรกิจ, GIRL RMUTP Freshmen นางสาวชนิกานต์ ล�าเจียก คณะ 
ศิลปศาสตร์, MISS SEASON RMUTP AWARD นายณภัทร เมธสุทธิ์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, MISS CONGENIALITY

RMUTP Freshmen 2017

 โครงการฝึกทักษะวชิาชีพ นกัศึกษาช้ันปีที ่4  
สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ บริษัท 
ทัวร์จ�าลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-
กาญจนบุรี ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ 
ด�าเนินงานน�าเ ท่ียว เพื่อให ้นักศึกษาได ้มี
ประสบการณ์ในการท�างานจริง ควบคุมโดย  
ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ 

ทัวร์จ�าลองพระนครทราเวล

****	โ อ ้ ว น ่ า ช่ื น ช ม 	 คณะ เ ท ค โ น โ ล ยี
คหกรรมศาสตร์	 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา	 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย 
โรงพยาบาลศิริราช	กับทางภาควิชาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มียอดการบริจาคกว่า	48,600	cc.
****	ปรบมือรัวๆ	ให้กบั	นายทนิวฒัน์	พัฒธานี	 
และนายเทวินทร์	 พัฒธานี	 นักศึกษาคณะ 
ครศุาสตร์อตุสาหกรรม	สุดเจ๋ง	คว้ารองชนะเลิศ 
อันดับ	1	ในการแข่งขัน	"ฟุตวอลเลย์"	เป็น 
ส ่วนหนึ่ งของโครงการทรูวิ ช่ันส ์-ยามาฮ ่า	 
ฟุตวอลเลย ์ ชิงชนะเลิศแห ่งประเทศไทย	 
ปี	2560	นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากทาง 

สมาคมฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย	ให้ได้สิทธิ
เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นทีมชาติไทยอีกด้วย	
****	สมกับเป ็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	 โดย 
อาจารย์ธนาวุฒิ	นิลมณี	ผู้อ�านวยการส�านัก 
วิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็น 
ตัวเเทนมหาวิทยาลัย	 เข้ารับโล่เกียรติคุณ	 
ร า งวั ลหน ่ วยง านที่ ใ ห ้ บ ริ ก า ร เค รือข ่ าย 
อินเทอร ์ เน็ต พ้ืนฐานและบริการที่ รอง รับ	 
IPv6	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	(IPv6	Awards	2017)	 
จากนาวาอากาศเอกสมศักดิ์	 ขาวสุวรรณ์	 
รองปลัดกระทรวง	 รักษาราชการแทนปลัด 
กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	ณ	ห้อง
แกรนดบ์อลรูม	โรงแรมเซน็จูรี	่พาร์ค	กรุงเทพฯ

****	ว ้ าวๆ	 น ่ าสนับสนุน	 นักศึกษาจาก 
คณ ะ ร ่ ว ม ใ จ เ ก็ บ ข ย ะ เ พ่ื อ สั ง ค ม เ พ่ื อ 
เฉลิ มพระ เกี ย รติ สม เด็ จพระ เจ ้ าอ ยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกู ร	 
(รัชกาลที่	 10)	 โดยมีนักศึกษาจาก	 คณะ 
ศิ ลปศาสตร ์ 	 คณะบ ริห า ร ธุ รกิ จ 	 คณะ 
เทค โน โล ยีคหกรรมศาสตร ์ 	 และคณะ
เทคโนโลยี ส่ือสารมวลชน	 กว ่า	 60	 คน	 
ร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ	 
ศูนย์เทเวศร์	 และศูนย์พณิชยการพระนคร	 
ซ่ึงจัดโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ รั ก ษ า ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม 	 “ RM U T P	 
CNE-Clean	&	Clear”

****	อธิการบดีมหาวิทยา ลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครและประธานกองทุน 
การศึกษาพณิชยการพระนคร	ได้เป็นประธาน
มอบทุนการศึกษาใน	“พิธีมอบทุนการศึกษา	
ประจ�าปีการศึกษา	2560	กองทุนการศึกษา
พณิชยการพระนคร”	ปีน้ีมีผู้รับทุนการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพ	จ�านวน	156	ทนุ	รวม	1,708,000	บาท	 
เ พ่ือสนับสนุนด ้านการศึกษาแก ่นักศึกษา 
ผู ้ มีผลการเรียนดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย	์ 
และมีความประพฤติดี	ณ	คณะบริหารธุรกิจ	
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)
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วันนีเ้ราจะมาน�าเสนอของหวาน "เครปเยน็" เป็นเมนขูนมหวานทีท่�าเองได้ง่าย อีกทัง้ยงัสามารถเลอืกใส่ไส้ได้หลากหลาย
ตามใจชอบ ทั้งไส้สตรอว์เบอร์รี่ ช็อกโกแลตบราวนี่ โอริโอ้ ฝอยทอง ใครที่ชอบของหวานห้ามพลาดเด็ดขาด

Life Style

 ฤดูกาลรับปริญญาเวียนกลับมาอีกครั้งหน่ึง	
หลายคนที่เรียนจบและเฝ้ารอวันรับปริญญา 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไม่ได้มีทุกวัน	 
จึงพลาดไม่ได้ต้องถ่ายนอกรอบรับปริญญากับ 
กลุ่มเพ่ือนทีส่นทิ	เพ่ือบนัทกึภาพไว้เป็นความทรงจ�า	 
แต่หลายคนคงก�าลังมองหาโลเคช่ันสวยๆ	ที่อยู่
ในกรุงเทพ	หนังสือพิมพ์	Newsletter	 เล่มนี ้
จึงไม่พลาดที่จะมาบอกสถานที่วิวสวยขั้นเทพ	 
ถ่ายภาพออกมาแล้วปังแน่นอน
 บรรยากาศทีแ่รกเน้นทศันยีภาพสวยงามบรเิวณ 
บึงกว้างใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวๆ และไม่ไกล 
จากใจกลางกรุงเทพมาก สวนเบญจกิติ จึงเป็น 
อีกทีห่นึง่ท่ีควรเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ มฉีากหลงั 
เป็นตึกสูงต�่าเรียงรายกันอยู่ คนที่มาเยือนจะได ้
พักผ่อนจิตใจ ร่างกาย พร้อมท้ังได้ภาพสวยๆ  
กลับไปเต็มกล้องแน่นอน

ท่ี เ เสนจะสวยงามด ้วยสี เหลืองอ ่อน เ เละ 
บานหน้าต่างเป็นสีเขียวสวยงามอย่างมาก โดยที่
ทางสวนด้านหน้าของอาคารนั้นเป็นท่ีเเสดงปืนใหญ ่
โบราณจ�านวนมาก โดยถือว ่าเป ็นพิพิธภัณฑ ์
กลางเเจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

เข้าชมก่อนซ่ึงจะมีเจ้าหน้าดูแลอยู่สามารถติดต่อ 
ได้เลย เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 
10:30-21:00 น.

ขนมหวาน "เครปเย็น" 

 ไปรษณีย์กลางบางรัก เจริญกรุง ซ.36 
เป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของการถ่ายรูปรับปริญญา 
ชนิดที่ว่าเกือบทุกวันเราจะได้เห็นบัณทิตใส่ชุดครุย
ของหลากหลายสถาบนัยนืโพสท่าถ่ายรปูหน้าอาคาร
กันไม่เคยขาด ซ่ึงอาคารแห่งนี้ได้ดัดแปลงมาจาก 
ตึกแนวยโุรป หากใครทีถ่่ายภาพจากด้านนอกหน�า่ใจ 
แล้วสามารถเข้ามาด้านในได้จะมีทั้งห้องโถงท่ีกว้าง
ขวาง การตกแต่งแบบย้อนยุค และรวมเรื่องราว
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไปรษณีย์ของไทยมากมาย 
ก่อนเข้าไปชมด้านในอาคารนั้นต้องลงช่ือเพื่อขอ

สูตรนี้ได้แป้งเครปประมาณ 20 แผ่น

ส่วนผสม แป้งเครป
 แป้งเค้ก 150 g
 ไข่ไก่ 4 ฟอง
 กลิ่นวนิลา 1 ช้อนชา
 นมสดจืด 400 ml
 เกลือ 1/2 ช้อนชา
 เนยสดจืด 100 g
 น�้าตาลทราย 100 g

ส่วนผสม วิปครีม
 วิปครีม 700 g
 น�้าตาลไอซิ่ง 100 g

ไส้เครปเย็น
 ฝอยทอง ตามชอบ
 สตรอว์เบอร์รี่ ตามชอบ
 ช็อกโกแลต ตามชอบ

วิธีท�า..เตรียมชามผสม ใส่ไข่ลงไปตี
ด้วยตะกร้อมือ ตีไข่ให้แตก พอเข้ากันดี
ให้ใส่เกลือ กลิ่นวนิลา และน�้าตาลทราย 
คนน�้าตาลทรายให้ละลาย โดยการแบ่งใส่
ทีละน้อย และค่อยๆ แบ่งใส่เนยจืดที่ละลาย
ไว้แล้ว จากนั้นค่อยๆ ใส่แป้ง คนไปเรื่อยๆ 
จนเข้ากันดี และค่อยๆ แบ่งใส่นมสด พอเข้ากันดีแล้ว น�ามากรองด้วยผ้าขาวบาง 
เพื่อให้แป้งเนื้อเนียนสวย และพักแป้งไว้ในตู้เย็น

การตีวิปครีม..ใช้เป็นตะกร้อมือแบบไฟฟ้าจะสะดวก และเตรียมชามอลูมิเนียม  
 2 ใบ ใบล่างใส่น�า้แขง็เพือ่ให้เยน็จัด ใบทีส่องวางบนน�า้แขง็ เทวปิครมีเยน็ๆ ใส่ชาม 
 ที่วางบนน�้าแข็ง ใช้ตะกร้อไฟฟ้าตีเบาๆ สัก 1 นาที จากนั้นก็เพิ่มความเร็วขึ้น  
 ค่อยๆ ใส่น�า้ตาลไอซ่ิงลงไป โดยใช้ตะแกรงร่อนน�า้ตาลด้วยจะได้ละลายเข้ากนัง่าย  
 จากนั้นตีให้เข้ากัน ปรับความหวานได้ตามชอบ ตีจนวิปครีมข้นเสร็จตักใส่ถุงบีบ 
 แล้วพักไว้ในตู้เย็น

การทอดแป้ง..ตั้งกระทะทาเนยให้ทั่ว ใช้ไฟอ่อนๆ ในการทอดแป้ง คนแป้งเครป 
 ก่อนหยอดใส่กระทะทุกครั้ง เพื่อให้แป้งเนียนสม�่าเสมอ วิธีใส่แป้งคือ ยกกระทะ 
 ขึ้นจากเตา หยอดแป้งลงไปในกระทะ กลิ้งหมุนให้ท่ัวๆ เพื่อให้แป้งบางและ 
 สม�่าเสมอทั่วกระทะ แล้วน�ากระทะวางบนเตาทอดแป้งให้สุกดี แล้วตักออกพักไว้ 
 ในตะแกรงเพื่อคลายความร้อน

การห่อเครปเย็น..น�าแผ่นแป้งที่เย็นสนิทแล้ว บีบวิปครีมลงไป ใส่ไส้ตามชอบ  
 จากนั้นพับเป็นสี่เหลี่ยม หรือจะม้วนเป็นโรลก็ได้

น�้าลายสอ

ที่มา : ขนมหวานครัวพิศพิไล 
https://www.facebook.com/KruaPitpilai/

เรียบเรียง : ณิชชา กุลเตชะวณิช

เรื่อง : ฉวีวรรณ มะโนปา
ภาพ : pantip.com

ตะลอนทัวร์

Sport Guru

 สะพานพระราม 8 เป็นสะพานแบบขึง 
ไม่ใช่สะพานแขวนแบบสะพานอ่ืนๆ ที่เราเห็นกัน 
ที่ส�าคัญสะพานพระราม 8 คือ สะพานขึงท่ียาว
ที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 475 เมตร และ
การออกแบบสะพานได้ค�านึงถึงความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรม จึงท�าให้มีความโดดเด่นไม่ว่าจะถ่าย
มุมไหนก็สวยแน่นอน

บัณฑิต อกรอบ
สถานที่ วิวขั้นเทพ ส�าหรับ     ถ่ายรูป

 กร ะทรวงกลา โหม  ต้ั งอยู ่ ท่ี แขวง
พระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ความ
น่าสนใจของอาคารกระทรวงกลาโหม น้ันนอกจาก 
รูปเเบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเเบบยุโรป 

 ส�าหรับใครก�าลังมองหาสถานท่ีถ่ายภาพสไตล์
วินเทจ บ้านบางเขน เป็นสถานที่แนะน�าแห่งใหม่  
อยู่ในเขตบางเขน ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11  
รักษาพระองค์ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอดีต 
ที่จะพาย้อนวันวานไปยังยุค 90’s ภายในตกแต่ง 
ในสไตล์วินเทจเหมือนยกบ้านเก่าเอามาไว้ทั้งหลัง 
ของตกแต่งทั้งหมดเป็นของสะสมโบราณหลายช้ิน 
ทั้งข้าวของเครื่องใช้ และมีการจ�าลองบรรยากาศ
เก่าๆ ชวนให้หวนนึกถึงอดีตวันวาน และยังเต็ม 
ไปด้วยมุมถ่ายรูปสุดชิค ให้ได้เก็บรูปสวยๆ สถานที่ 
แห่งนี้เปิดตลอด 24 ชม. หากเหนื่อยจากการ 
ถ่ายภาพสามารถแวะพักหาของอร่อยๆ ทานได ้
โซนอาหารด้านนอก เปิดเวลา 10.00-21.00 น.

ออกก�ำลังกำย
เทคนิคใน ำร

ที่มา : 
www.si.mahidol.ac.th

เรียบเรียง : 
ณรงค์กร ประสารแสง

 ในปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจ เรื่องสุขภาพ 
กันมากข้ึน โดยเฉพาะการวิ่ง ท้ังตามสวนสาธารณะและฟิตเนส 
ท่ีต ่างๆ ในวันนี้ จึงมีเทคนิคการว่ิงออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 
อย่างถูกวิธีมาแนะน�ากัน 
1. การอบอุ่นร่างกายก่อนว่ิงเป็นสิง่ส�าคัญมาก ควรทีจ่ะท�าทกุครัง้ 
2. วิ่งด้วยท่าที่ถูกต้อง ตามองตรงไปข้างหน้า หลังและศีรษะตรง  
 เคลื่อนไหวแขนให้เป็นจังหวะ
3. หายใจด้วยท้อง สดูหายใจเข้าไปในปอดจนท้องขยาย และบงัคับ 
 ปล่อยลมให้ออกมาด้วยการแขม่วท้อง
4. วิ่งสลับเดินยาว เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว
5. จับสัญญาณอันตราย ถ้ารู้สึกไม่ดี คลื่นไส้ อาเจียน ให้เปลี่ยน 
 เป็นเดิน แล้วจึงค่อยๆ หยุดนั่งพัก 
6. ผ่อนคลายร่างกายหลังวิ่ง ควรท�าทุกครั้ง
 เทคนิคการว่ิงง่ายๆ ท่ีใครๆ ก็ท�าได้ ของอย่างนี้อยู ่ ท่ีใจ  
หยิบรองเท้าแล้วไปวิ่งกันเถอะ เพื่อสุขภาพของพวกเรา สุดท้าย 
ขอฝากชมรมกีฬาของราชมงคลพระนครไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ  
ซึ่งมีมากกว่า 21 ประเภท ชนิดกีฬากันเลยทีเดียว ใครสนใจสมัคร 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมได้เลย สามารถเข้าชมรายละเอียด 
ได้ที่ std.offpre.RMUTP.ac.th/sprf และมาสร้างสุขภาพที่ดี 
ต้านโรคภัยกันครับ
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