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ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ท�าดี ... เพื่อพ่อ

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์



 ขอทักทายผู ้อ ่ านจดหมายข ่าว 
(NewsLetter) ปีที ่2 ฉบบัที ่7 ประจ�าเดอืน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 ฉบับแรก 
ของปีงบประมาณ 2560 และจะปรากฏ 
โฉมใหม่ให้ได้อ่านกันทุกสองเดือนตลอด 
ทั้งปีนี้ค่ะ 
  ในช่วงเวลาแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ขณะน้ีประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า
พร้อมใจกันแต่งชดุด�าไว้ทกุข์ หลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศต่างมุ่งมั่น
ท�าความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
อาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช พ่อแห่งแผ่นดนิอนัประเสรฐิสงูสดุ
ที่คงหาไม่ได้อีกแล้ว
  ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนามให้ว่า 
“ราชมงคล” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร อาสาน�าทัพผู้บริหาร บุคลากรและ
นักศึกษาจัดกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร 
คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อสังคม” ด้วยการน�า 
อาหาร น�้ าดื่ ม ยาดมพิม เสน ยาดม 
ส้มโอมอื ยาดมสมนุไพร เค้กเนยสด ริบบิน้ด�า 
แจกจ่ายฟรีให้ประชาชน รวมถึงนักศึกษา
ที่ตั้ งใจท�าความดีถวายพ่อแห ่งแผ ่นดิน 
ด้วยการสละเวลาหลังเลิกเรียนมาติดป้ายให้
บริการรถจักรยานยนต์รับ-ส่งประชาชนเดินทาง
ร่วมลงนามถวายความอาลัย โดยไม่เก็บ 
ค่าโดยสาร นอกจากน้ีชาวราชมงคลพระคร 
ได้แสดงความรู้สึกและความประทับใจที่ม ี
ต่อรัชกาลที่ 9 ด้วย
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทย
จะอยู ่ ในช ่วงของความโศกเศร ้าวิปโยค
แต่ทุกคนต้องไม่ลืมค�าสอนที่ทรงให้ทุกคน 
ไม่ลมืหน้าที ่และจะต้องปฏบิตัหิน้าทีท่กุอย่าง 
อย่างสมบูรณ์เต็มก�าลัง เพื่อพัฒนาประเทศ
ต่อไป อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป อาทิ
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ต ้นแบบและกิจกรรม 12 ปี RMUTP 
คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อสังคม
 นอกจากจดหมายข่าวฉบับน้ีแล้ว อย่าลมื 
ติดตามข่าวสารของกองสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผ่านทาง Social media ไม่ว่าจะเป็น rmutpFB, 
YouTube RMUTP, rmutp _twit, 
rmutpIG หรือ Line@rmutp และขอ
ขอบคณุผู้อ่านทีใ่ห้ความสนใจตดิตามข่าวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 ผศ.เฟ ื ่องฟ ้า เมฆเกรียงไกร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดเผยว่า
ราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษา 
ทีมี่ความเชีย่วชาญด้านวชิาชพีอย่างยาวนาน 
ซึ่ งยึดมั่นในการสร ้างบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการสอน 
9 คณะ ได้แก่ 
 คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม 
เน้นการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครูให้มีความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยแีละด้านการสอน 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
เน้นการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เหมือนจริงและเพิ่ มทักษะจากการฝ ึก 
สหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
ฝึกทักษะเก่ียวกับความรู ้ด ้านเทคโนโลยี
การผลิตสื่อให้มีความสามารถในการเชื่อม
โยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง
สามารถน�าเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช ้
ในกระบวนการผลิตสื่อ
 คณะบริหารธุรกิจ เน้นการสอน 
ที่ปฏิบัติได้จริงและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลกัการบญัชคีู ่การบนัทกึบญัชตีามวงจรบญัช ี

 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนักศึกษาวิทันตสา

สมาธิ สาขา 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ได้ร่วมสวดพระอภิธรรม

บ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช พร้อมเข้ากราบนมัสการถวาย 

สกัการะ พระธรรมมงคลญาณ หรือ พระอาจารย์ 

หลวงพ่อวริิยงัค์ สิรินฺโร กล่าวว่า ประโยชน์

ของการเรียนสมาธิคือเพื่อเพิ่มพลังจิต 

และคนมีพลังจิตจะมีลักษณะ 3 อย่างคือ 

มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีเมตตา 

ล้วนเป็นลักษณะที่ดีงาม หลังจากน้ีจะตั้งใจ

ปฏิบัติสมาธิให้พลังจิตเข้มแข็งพร้อมใช้ชีวิต

ตอบแทนคุณแผ่นดินถวายพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช อย่างเตม็

ความสามารถ ณ วัดธรรมมงคล 

Hotnews
บทบรรณำธิกำร

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลิ ต บัณฑิตที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถ 
ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เชี่ ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถในด้าน
วิศวกรรม มีทักษะและประสบการณ  ์
การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส�าหรับ
การท�างาน 
 คณะศิลปศาสตร์ เน้นเพิ่มทักษะ 
จิตวิทยา จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ในการประกอบวชิาชพี ด้านมคัคเุทศก์ ธุรกิจ
น�าเที่ยว และบริการเชิงสร้างสรรค์
 คณะอุตสาหกรรม ส่ิงทอและ
ออกแบบแฟชั่น เน้นการเรียนการสอน
ด้านออกแบบเสื้อผ้า การท�าแบบตัดและ
วางแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเสื้อผ้า 
การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม   
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ เน้นศาสตร์ของเทคโนโลยี
และศิลปะการออกแบบอย่างผสมผสาน 
และยกระดับการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ 
ที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานในระดับสากล

 ทั้ ง น้ีราชมงคลพระนคร ได ้ จัด
โครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม 
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ภาคที่ 2 
โดยก�าหนดเริม่เรยีนตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 
2559 – 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ทกุวนัจนัทร์ – 
วันพุธ เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ 

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่าย

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรณาธิการบริหาร นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร บรรณาธกิาร นางสาวสมพิศ ไปเจอะ 

กองบรรณาธกิาร นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย, นางสาวศุลีพร หวังชูชอบ, นางสาวมารศรี สรรพนา, นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์, นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา, 

นางสาวลดาวัลย์ ค�าไพรินทร์, นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช, นางสาวสุดารัตน์ บุญญานุกูลกิจ, นายจรัญ มะลิสุ่น, นางสาวสุภัค มานะลัภนเจริญ, นางสาวปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย

 

 ทั้ ง น้ี มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลย ี
ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจ�าปี
การศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี 
จ�านวน 9 คณะดงักล่าวข้างต้น หลกัสตูร 4 ปี 
เทยีบโอนและหลกัสตูร 2 ปีต่อเน่ือง จ�านวน 
4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง น้ี 
มีการสอบคดัเลอืกวนัที ่25-26 มีนาคม 2560 
และสอบสัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2560 
ผู ้ผ ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวผ่าน
เวบ็ไซต์วนัที ่9 - 18 เมษายน 2560 ผู้สนใจ
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.
ac.th หรือ http://www.rmutp.ac.th 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 
มีนาคม 2560 สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
โทร. 0 2665 3777

ต่อ 6304-9

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงปี 60

ส่งเสริมปฏิบัติธรรม "วิทันตสาสมาธิ"

นักเรียน ม.6 - เทียบเท่า เตรียมพร้อม!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปิดรับตรงปี 60 เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 มี.ค. 60

ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์ 
อุ ต ส าหก ร รม  โ ดย ผู ้ ส น ใ จ ส าม า รถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครได้ที ่
กองศิลปวัฒนธรรม ชั้น 5 อาคารส�านักงาน
อธิการบดี โทร. 02-665-3777 ต่อ 6624, 
6625 

กองบรรณำธิกำร
399 กองส่ือสารองค์กร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
   โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6022 โทรสาร 02-282 9314 
           http://cci.rmutp.ac.th
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 รศ.สภัุทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 
โดยรัฐบาล มหาวิทยาลัยได้ขานรับและ
ยืนยันที่จะขับเคลื่อนราชมงคลพระนคร 
ไปสูก่ารผลติบณัฑติรองรับตลาดแรงงาน 4.0 
โดยก�าหนดเป็นนโยบายการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยออกมาเป็น RMUTP 4.0 
หน่ึงในน้ันคือโครงการที่จะน�าไปสู่นวัตกรรม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างโครงการ
การสร ้างรถยนต ์ ไฟฟ ้า รักษาพลังงาน
ต ้นแบบคันแรกของราชมงคลพระนคร 
 รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ส�าหรับชื่อ
รถยนต์ไฟฟ้า “สายฟ้า” ได้จากการส่งชือ่เข้าร่วม
การประกวดของบคุลากรภายในมหาวทิยาลยัฯ  
ทั้งสิ้น 23 รายชื่อ และผลการพิจารณา 
3 รายชื่อ สุดท้าย ได้แก่ สายฟ้า, พลังรักษ์ 
และยนต์ระพี โดยชื่อ “สายฟ้า” ได้รับ
คะแนนโหวตสูงที่สุด
 ดร.ปริญญ ์ บุญกนิษฐ ผู ้ช ่ วย
อธิการบดีและในฐานะอาจารย ์ ผู ้ ดูแล
โครงการกล่าวว่า รถยนต์ไฟฟ้า “สายฟ้า” 
ได ้ถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับและตอบโจทย์ 
เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก�าลัง 

เผยโฉม “สายฟ้า” 
รถยนต์ไฟฟ้ารักษาพลังงานต้นแบบ 
คันแรกของราชมงคลพระนคร 

 ขอเ สียงปรบมือดั งๆ ให ้ กับที ม นักศึ กษาปริญญาโท 
สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการเพือ่ความยัง่ยนื คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ท�าการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า “สายฟ้า” รักษาพลังงานต้นแบบได้ส�าเร็จ งานน้ีบอกเลยว่า 
สายฟ้าคันน้ีไม ่ได ้มาแบบธรรมดา แต่มาพร้อมกับนวัตกรรม 
อันล�้าสมัยอย่าง นวัตกรรมยืนยันเจ้าของรถแบบสแกนเส้นเลือดด�า 
หรือ Vein Scanner ระบบรักษาความปลอดภัยขีดสุด

ให้ความสนใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่นคือ 
เป็นรถที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางเสียง 
หรือทางอากาศ เน่ืองจากในระหว่างการ
สตาร์ทรถหรือการขับขี่ เคร่ืองยนต์จะมี
ความเงียบ อีกทั้งองค์ประกอบส่วนต่างๆ
ของรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยี
ตัวใหม่ล่าสุดคือ แบตเตอร่ีลิเธียม ไอออน 
ฟอสเฟต เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
เน่ืองจากสารฟอสเฟตเป็นสารที่มีอยู่ทั่วไป
ในอากาศ อีกทั้งแบตเตอรี่ยังมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานกว่าแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป 
สามารถชาร์จได้ 2,000 คร้ังต่ออายุการใช้
งาน หรือชุดขับเคลื่อนที่ใช้มอร์เตอร์แบบ
กระแสสลับ (Induction Motor) ข้อดีคือ
ท�าให้การขับขี่น้ันลื่นไหลไม่กระตุกเหมือน
การขับรถกอล์ฟ รวมไปถึงชุดควบคุมระบบ
ท�าความเย็นที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปตรงที่
รถยนต์ไฟฟ้าคันน้ีไม่ใช้ Air Compressor 
ในการอัดอากาศ เพราะ Air compressor 
จะต้องใช้สารเคมีเข้ามาช่วยในการท�าความ
เยน็ ถ้าหากสารเคมดีงักล่าวหลดุไปในอากาศ 
ก็จะมีผลไปท�าลายชั้นบรรยากาศได้ ทางทีมงาน
จึงหันมาใช ้ระบบการท�าความเย็นแบบ 

Thermal Electric Cooler เป็นระบบการ
ท�าความเยน็ทีไ่ม่ใช้สารเคม ีใช้น�า้วิง่ในระบบ
เพือ่ระบายความร้อนแทนการใช้สารท�าความเยน็ 
โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25 - 26 องศา
เซียลเซียส 
 นอกจากน้ีระบบการสตาร์ทรถยนต์
ไฟฟ้าต้นแบบยังได้น�านวัตกรรมการยืนยัน
ตัวบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่มองไม่เห็นด้วย 
ตาเปล่ามาใช้ คอืการสแกนเส้นเลอืดด�า (Vein 
Scanner) เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบลักษณะบุคคลมาประยุกต์ใช้กับ
สมองกลฝังตัวของยานยนต์ ผ่านการศึกษา
หลักการท�างานของระบบอ่านเส้นเลือดด�า 
จากน้ันน�าโมดูลของระบบอ่านเส้นเลือดด�า
มาสร้างชุดควบคุมเพื่อเชื่อมต่อกับสมองกล
ฝังตวัภายในรถยนต์ไฟฟ้า และท�าการพฒันา
โปรแกรมการตรวจสอบลกัษณะบคุคล พร้อม
เก็บข้อมูลของผู้ที่ท�าการสแกน โดยสามารถ
ดูข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วย
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งระบบการยืนยัน 
ตวับุคคลน้ีมคีวามแม่นย�าถึง 95% และมรีะดบั
ความปลอดภัยสงูถึง 99% เน่ืองจากเส้นเลอืด
ด�าของคนเราน้ันมีลักษณะแตกต ่างกัน 
เมื่อท�าการใส่ข้อมูลลงไปในระบบ ระบบ 
จะท�าการสแกนเส้นเลือดด้วยการปล่อยรังสี
อินฟาเรดคลื่นสั้นออกมา จากน้ันจะท�าการ

แปลงลายเส้นเลือดด�าที่ได้เป็นภาพแล้ว 
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล หากลายเส้นเลือดด�า 
ที่สแกนน้ันมีข้อมูลที่ตรงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่
รถยนต์ไฟฟ้าก็จะสตาร์ทขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 
ส� าหรับการออกแบบโครงสร ้าง ตัวรถ 
ดร.ปริญญ์ ได ้กล ่าวว ่า การวิเคราะห์
โครงสร ้างความแข็งแรงรถยนต ์ไฟฟ ้า
ต้นแบบคันน้ีได้ใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเม้นต์ 
เพื่อวิเคราะห์ความเค้น ความเครียด และ
การแอ่นตัวของโครงสร้าง โดยรถยนต์ไฟฟ้า
ต้นแบบคันนี้สามารถรับน�้าหนักได้ 1,000 - 
1,200 กิโลกรมั ม ี2 ทีน่ั่ง วิง่ได้ด้วยความเรว็
ไม่ต�่ากว่า 50 กม./ชั่วโมง 
 ถือได ้ ว ่ าผลงานรถยนต ์ ไฟฟ ้ า
ต้นแบบจากราชมงคลพระนครคันน้ีสามารถ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตในยุค
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งกะทัดรัด อนุรักษ์
พลงังาน รกัษาสิง่แวดล้อม และโดดเด่นด้วย
เทคโนโลยีที่ล�้าสมัย รวมไปถึงการออกแบบ
ที่ ร ่วมสมัยเหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย 
อีกทั้งยังเป็นการการันตีคุณภาพการศึกษา
ของราชมงคลพระนครที่มุ ่งเน้นการผลิต
นักศึกษานักปฏิบัติ แบบ Think Creatively 
Do Professionally ได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดของ “สายฟ้า” 
ได้ที่ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6932
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร น�าโดย รองศาสตราจารย ์
สุ ภัทรา โกไศยกานนท ์ อธิการบดี 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการ (MOU) ศาสตราจารย์ ดร.สุชชัวร์ี  
สุวรรณสวสัดิ ์อธกิารบดี สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รศ.สุภัทรา กล่าวว่า ในอนาคต
มหาวิทยาลัยฯ กับ สจล. มีแนวทางที่จะ 
พัฒนา โครงการขนาด ใหญ ่ ร ่ วม กัน 
โดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพื่อการ
เริ่มต้นโครงการ Mega project เฉพาะ
ด ้านดิ จิทัลและหุ ่นยนต ์อุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับ 
ภาคอตุสาหกรรมในเชงิลกึ ซึง่มจุีดมุง่หมาย 

Education

ส�าคัญคือการสร้างบุคลากรของประเทศ
ให้เป็นนักปฏิบัติรุ ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
ในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศและ
ต่างประเทศ ดังน้ันการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืทางวชิาการทัง้สองหน่วยงาน
ได้ตระหนักถึงความส�าคญั มุง่เน้นสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษาด้านฝึกงานในสาขา 
ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ของสถาบัน อีกทั้ งยังมุ ่ ง เน ้นในการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบ
สนองความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะ 
การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รศ.สภัุทรา กล่าวต่อว่า นอกจากน้ี 
จัดให้มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบ

ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและระบบห้อง
สมุดที่มีอยู ่ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย 
และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นได้รับการ 

ราชมงคลพระนครจับมือ สจล.
พัฒนาบุคลากร-นศ. สู่อุตสาหกรรม 4.0

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MOU 
มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา บุคลากรและการวิจัยหวังตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0

ใช้ประโยชน์สูงสุด “การบันทึกข้อตกลงนี ้
จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม 
โดยมีก�าหนดเวลา 5 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและการ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6304-9

4 NEWSLETTER
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 7 ประจ�ำเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2559



 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้จัดกิจกรรมคิด(ส์)ดี ท�าดี... 
เพื่อพ่อ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ส�าหรับกิจกรรมที่ร่วมกัน 
ท�าความดี ประกอบด้วย ส่วนกลาง 
มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการน�้าดื่ม พัดโลโก ้
ราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบเปิดรับสกรีนเสือ้ข้อความ
น้อมถวายความอาลัย คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์แจกบัสเตอร์เค้ก ยาดม 
ส้มโอมอื ยาดมสมนุไพร คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แจกยาดมพิม เสน 
คณะศิลปศาสตร์ประดิษฐ ์ริบบิ้นสีด�า 

รวมภาพกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ท�าดี ... เพื่อพ่อ

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟชั่น เป ิดรับย ้อมเสื้ อสี เป ็น เสื้ อด� า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์แจกสายรัดข้อมือ
สกรีนข้อความ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
ผลิตคลิปวิดีโอ 89 MCT ท�าดีเพื่อพ่อ
และแจกอาหาร ขนม น�้าดื่ม นักศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จัดรถจักรยานยนต์
รับ-ส่งประชาชนไปร่วมลงนามถวายความ
อาลัยจากเทเวศร์-พระบรมมหาราชวัง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 16.00 - 
18 .00 น . ส ่ วนคณะบริหาร ธุร กิจ 
ร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบสนามหลวง 
ส�าหรับผู้น�านักศึกษาตั้งโรงครัวปรุงอาหาร
กล่องแจกฟรี
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พระราชทานนาม
 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ได้ถวายงานด้านการ

ศึกษาและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งคนดี 

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 และด้วยส�านึกใน 

พร ะมห าก รุ ณ า ธิ คุ ณที่ พ ร ะ อ ง ค ์ ท ร ง

พระราชทานนาม "ราชมงคล" ให้เป็น

มงคลปกเกล้าฯ ชาวราชมงคล 9 แห่ง

ทั่วประเทศ โดยเมื่อครั้งพระราชทานนาม 

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ให้กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในวันที่  

15 กันยายน พ.ศ. 2531 มีความหมายว่า 

สถาบันเทคโนโลยีอันเป ็นมิ่งมงคลแห่ง 

พระราชา ทางมหาวทิยาลยัจึงได้ถือเอาวนัที่ 

15 กันยายนของทุกปีเป็นวันราชมงคล 

ถุงข้าวพอเพียง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ร ่ วม เป ็น จิตอาสาบรร จุพันธ ์ 

ข้าวเปลือก “ถุงข้าวพอเพียง” ตามโครงการ

 จากประกาศส�านักพระราชวงั เรือ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศก

อาดูรมาสู ่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศน้ัน 

มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วยความโทมนัส

อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ที่อ้างถึง

ส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการ

ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ทุกศูนย์พื้นที่ ทุกคณะของ

มหาวทิยาลยั ลดธงครึง่เสาเป็นเวลา 30 วนั 

2. ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไว้ทุกข์

มีก�าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 

2559 เป็นต้นไป 3. ส�าหรับบุคลากรและ

นักศึกษา ขอความร่วมมืองดกิจกรรมรื่นเริง

ทุกประเภทและงดจัดงานมหรสพเป็นเวลา 

1 เดือน ได ้แก ่  การ จัดแสดงดนตรี 

การจัดการประกวดต่างๆ การจัดการแข่งขนั

และการเชียร์กีฬา การจัดการแข่งขันกอล์ฟ

การกุศล เป็นต้น ส่วนการแต่งกายผ้าไทย

ในวันศุกร์ขอให้ใช้สีที่ไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา 

1 ปี

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

น�าทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยร่วม 

จัดพธีิบ�าเพญ็กุศลอทุศิถวายแด่พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 

หอประชุมดีฮอลล ์ ราชมงคลพระนคร 

โดยพิธีเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ ์

10 รูป จากวั ดนรนาถสุนทริ การาม 

จากน้ันสวดพระพุทธมนต์ ต่อมาอธิการบดี

กล่าวค�าน้อมเกล้าฯ ถวายความร�าลึกใน 

พระมหากรณุาธิคณุหาทีส่ดุมไิด้ก่อนจะร่วมกัน 

ยืนสงบน่ิงน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย 

เป็นเวลา 9 นาที และถวายความเคารพ 

โดยพร้อมเพรียงกัน 

ต่อข่ำวหน้ำ 1 
ถวายอาลัย ร.9     

 อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ตราประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

อันมีความหมายคือ พระมหาพิชัยมงกุฎ 

เป็นหน่ึงในห้าของเครือ่งราชกุธภัณฑ์ อนัเป็น

เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์, ตราพระ-

ราชลญัจกร แทนเคร่ืองหมายประจ�าพระองค์ 

พระมหากษัตริย์ รัชกาลที ่9, ดอกบัว 8 กลบี 

หมายถึง มรรค 8, ดอกไม้ทิพย์ประจ�ายาม 

ทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

เบิกบาน, ชื่อมหาวิทยาลัย หมายถึง มงคล 

แห่งพระราชา และเลข 9 หมายถึง รัชกาลที ่9 

 จนกระทั่งป ี พ.ศ. 2542 จาก

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบัน

เทคโนโลยรีาชมงคลจึงได้เปลีย่นแปลงอกีคร้ัง 

ภายใต้เหตุผลด้านความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ และเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐที่มุ ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถจัดการศึกษา

ได ้ ถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

จึงท�าให้มกีารปรับเปลีย่นเป็น “มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล” และได ้รับการ

สถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทค โน โลยี ร าชมงคล เมื่ อ วั นที่  1 8 

มกราคม พ.ศ. 2548 โดยรวมวิทยาเขต

ใกล้เคียงจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล 9 แห ่ง และหน่ึงในน้ันคือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ข้าพระพุทธเจ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาทีสุ่ดมิได้

ข่าวต่อ

ท�าถุงข้าวเปลือกมงคลที่จารึกว่า “พอเพียง” 

ของส�านักงานปลดัส�านักนายกรฐัมนตรี (สปน.) 

โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการบรรจุ

ถุงข้าวพอเพียง เพื่อมอบเป็นสิริมงคลให้กับ

ประชาชนที่เข ้าถวายสักการะพระบรมศพ

หน้าพระบรมโกศ บริเวณพระบรมมหาราชวัง 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ได้จัดจิตอาสา ซึง่ผู้บริหาร บลุคลากร นักศกึษา 

และประชาชนทั่วไปจ�านวนมากร่วมบรรจุถุง

ข้าวพอเพียงที่หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

       ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที ่

31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป 

จ�านวน 20,000 ถุงต่อวัน ส�าหรับประชาชน

ผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาในการท�ากิจกรรมดีๆ 

ตามโครงการ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ด ี

ท�าดี...เพื่อพ่อ” สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่ม เติมได ้ที่  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 

รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษาและ 

ศิษย์เก่า มอืถือ 081-904-6003 ไอดไีลน์ 

yutthapoom.s5335      

ส่งเสริมเยาวชนไทย 
คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อสังคม 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

จัดงานครบรอบวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 

ภายใต้แนวคิด 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท�าดี... 

เพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว ่างวันที่ 18-20 

มกราคม 2560 โดยจะมีการมอบโล่รางวัล 

ให้กับเยาวชนเพราะเชือ่ว่าหลายคนคงเคยได้ยนิ

ประโยคทีว่่าเดก็ในวนัน้ี คอื ผู้ใหญ่ในวนัข้างหน้า 

หากเรามกีารผลกัดนั ส่งเสรมิเยาวชนทีม่คีวาม

ขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนดี และอุทิศตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ฯลฯ 

จะเป ็นพลังส�าคัญที่ ขับเคลื่ อนสังคมไทย 

ให้เป็นสังคมที่ดีมีความสุข ราชมงคลพระนคร 

จึงตระหนักถึงความส�าคญัร่วมส่งเสรมิเยาวชนไทย 

โดยค้นหาเยาวชนที่ มีความขยันหม่ันเพียร 

มีความประพฤติดี และเป็นผู้ที่เห็นความส�าคัญ

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความ

ภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อเป็นการสนับสนุน

ให้เยาวชนท�าความดีมากยิ่งขึ้น และเป็น 

แรงบันดาลใจให้กับผู้ท�าดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง 

พร้อมเป็นพลงัสร้างสงัคมไทยให้เติบโตอย่างยัง่ยนื

 อธิการบดี กล่าวต่อว่า จึงเชิญชวน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรอืเทยีบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าคดัเลอืกรางวลั 

“เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจ�าปี 2559 โดย 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 

รวม 18,000 บาท ซึ่งผูผ่้านเข้าในรอบคัดเลือก

รอบแรกจะได้รับสทิธ์ิ เข้าศกึษาต่อมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนใจสามารถ 

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันน้ี-15 ธันวาคม 2559 

พร้อมส�าเนาหลักฐาน ส่งใบสมัครด้วยตนเอง

หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กองสื่อสารองค์กร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

www.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 

ต่อ 6934, 061-419-8189
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ซุบซิบริมร้ัว
 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านพบกับ 
เม ้าท ์ซี่ขาเม ้าท ์ของกองสื่อสารองค์กร
อีกครั้งนะคะ แอบเม้าท์นิดนึงละกันค่ะ
หนังสือพิมพ ์ฉบับใหม ่เป ็นไงกันบ ้างคะ 
คอมเม้นได้นะแต่อย่าแรง  เข้าหน้าหนาวแล้ว 
อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเม้าท์เป็นห่วง 
วัน น้ีอนุญาตให ้ เรียกว ่าเม ้าท ์อาสาค ่ะ 
เน่ืองจากข่าวที่เม ้าท์จะมาขยายในวันน้ี 
เป็นเร่ืองดีๆ จิตอาสาของผู้บริหาร คณาจารย์ 
และเหล่านักศกึษาทีน่่ารักของเม้าท์ เขาร่วมกัน 
ท�าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตรย์ิอนัเป็นทีร่กัยิง่ของ
ปวงชนชาวไทย ●●เริม่ทีผู้่ใหญ่ใจดขีองเรา 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
พระนคร จัดพิ ธีบ� า เพ็ญพระราชกุศล
ถวายแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด ้วยน ้อมร�าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิ ได  ้
มีโดยมีนักศึกษาจีน ภูฏาน เข้าร่วมถวาย 
ความอาลัยในครั้ง น้ีด ้วย ●ขอขั้นด ้วย

กิจกรรมดีๆ จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจน�าโดย 
ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ เป ็นประธานเป ิด
โครงการ “เสวนาให้ความรู้เชิงธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” โดยมี
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนินธุรกิจเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการดงักล่าว ได้แก่ คณุกวนิภพ 
ปรีดี ผู้บริหารบริษัท จีเอสไอเอ รัสติคา 
สอบบัญชี จ�ากัด คุณภานุพล โอมพรนุวัฒน ์
ผู ้บริหารร ้าน Nikko Café คุณพีรวงศ์ 
จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชายด้านธุรกิจ โดยมี
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมจ�านวนมาก 
ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ●●ต่อด้วย 
คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบ
แฟชั่ นที่ น� า โดย ผศ.อาภาพรรณ ยุ เหล็ก
คณบดี รวมก ๊วนคณาจารย ์ นักศึกษา 
จัดท�าริบบิ้นสีด�าติดหน้าอก แจกฟรีส�าหรับ
ประชาชนทัว่ไปค่ะ ประดดิประดอยซะสวยเลย 
เม้าท์ว่าจะไปช่วยอยู ่แต่ออกตัวก่อนเลย
งานประดิษฐ ์เม ้าท ์ไม ่ถนัดจริงๆ ยังค ่ะ 

ยังไม่พอ เค้าจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตงานน้ีเม้าท์บอกเลยฟรีค่ะ 
●●ว่าไปคณบดีธานี สุคนธะชาติ คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ก็ยกทพัเดก็ๆ มาสกรีนเสือ่ให้ฟรจ้ีา Wording 
แนวส�านึกรักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แอบ
กระซบิมาว่าสกรนีให้ฟรีนะจ๊ะ แต่ต้องน�าเสือ้ 
ไปเองค่ะ ●●คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ 
นักศึกษา และศิษย ์ เก ่าของคณะเข ้าร ่วม 
ณ ห ้องประชุมโชติ เวช ●●มาเม ้าท ์ 
กันต่อที่คณะศิลปศาสตร์เหล่านักศึกษา 
ผู้มจิีตอาสาท�าดเีพือ่พ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล 
โดยร่วมกันเก็บขยะ ร่วมผูกระบายผ้าสีด�า 
รอบอาคารต�ารวจภูธรภาค 1 ●●มาถึง 
คณะบริหารธุรกิจน�าโดย ดร.ปริญญา มากล่ิน
คณบดี ร ่ ว ม กับ ผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย  ์
สมาคมศิษย ์ เก ่ า ส� า นักงานเขตดุสิ ต 
บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกัน
เป็นจ�านวนมาก จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

 กองศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อพ่อ น้อมร�าลึกสนอง 
พระราชด�าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น�าโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์
อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เน่ืองในวัน
ต้นไม้แห่งชาติ" โดยนักศึกษาปลูกป่า-สร้างฝายชลอน�้า ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะ 
พระบรมอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เน่ืองในวัน 
ปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
น�าทีมผู้บริหาร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ในโอกาส
ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อเร็วๆ นี้

 ดร.ปริญญา มากล่ิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา
จากชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร 
ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหินด�า ต�าบลวังยาว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อท�าการส่งมอบอาคารเรียน “อาภากรอุปถัมภ์ 26” ซึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้างโดยชมรม
ค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ในระหว่าง 
วันที่ 6 – 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

 ศ.ไชยศ เหมรชัตะ และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานเปิดพธีิบวงสรวงสกัการะ 
พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เน่ืองในวัน
ประสูติครบรอบ 142 ปี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2559
 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย คณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์ ให้การต้อนรับนางชวาซิว ซัน 
เอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐสิ งค โปร ์
ประจ�าประเทศไทยและพลเอกบุญสร้าง 
เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ ประธานมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ 
อดตีผู้บญัชาการทหารสงูสดุ ในการเยีย่มชม
ศนูย์ศลิปวฒันธรรมไทย ณ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

ปลูกป่ำ

บริหำรอำสำ

แสดงควำมยินดีปลัด ศธ.

ถวำยพวงมำลำ

วันรพี

ต้อนรับฑูต

พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช 
●●คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเค้าก็มี
กิจกรรมดีๆ  นะจ๊ะ กับโครงการประกวดหนังสัน้ 
สร้างสรรค์สังคม ในหัวข้อเป็นหน่ึงไม่พึ่งยา 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงถ้วยประทาน
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดเวทีให้น้องๆ มัธยม
ได้แสดงความสามารถอย่างเตม็ที ่●●ว่าไป 
ก็แอบเม้าท์กองตัวเองบ้างดีกว่า กองสื่อสาร
องค์กรได้จัดท�ารบิบิน้สดี�าติดหน้าอกแจกฟรใีห้กับ 
เจ้าหน้าที ่นักศกึษา และผู้ทีส่นใจ งานน้ีเม้าท์เอง
ก็ร่วมด้วยช่วยกันท�านะจ๊ะ ●●เม้าท์นานและ 
เดี๋ยวผู้อ่านจะเบื่อซะก่อน ว่าแต่ใครอยาก
เป็นข่าวกะเม้าท์บ ้าง ส่งเรื่องมาได้จ ้า 
ช่องทางเดิม cci@rmutp.ac.th ส่วนใคร 
ทีย่งัไม่เป็นเพือ่นกันรบีนะเชยแย่ เลอืกเลยจ้า
ทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Line@, Facebook, 
Twitter และ IG หรอืจะเหมาหมดก็ไม่ว่ากัน 
ส ่ วนใครที่ อยากจะรับชมคลิปวีดี โอ 
เหตุการณ์ส�าคัญๆ ในมหาวิทยาลัยก็น่ีเลย
ย้อนดูที่ YouTube Rmutp ส�าหรับฉบับน้ี 
ขอตัวก ่อนนะคะ ว่าจะแอบไปดูที่ เที่ยว 
ซะโหน่ยอิอิ...บายค่ะ
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 หนาวน้ีมีที่เที่ยวกันรึยังเอ่ย? ถ้าใครมี 
ที่ในใจอยู ่แล้วก็โชคดีไปค่ะ แต่ถ้าใครยังคิด 
ไม่ออกว่าจะพาคนรู้ใจ หรือครอบครัวไปเที่ยว
ที่ไหน Newsletter ฉบับแรกของปีที่ 2 น้ี 
เราขอพาผู้อ่านทุกท่านไปแอ่วเหนือรับลมหนาว
บนยอดดอยกัน และเพื่อเป็นการน้อมร�าลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเดินทาง
คร้ังน้ีเราจะพาผู้อ่านทุกท่านไปแอ่วเหนือแบบ
พอเพียง ที่พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัด
เชียงใหม่กันค่ะ
 พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู ่
บนดอยบวกห้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ 
ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยทรงเลือกจาก 
หน่ึงใน 2 ชื่อ ซึ่ งสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
วดับวรนิเวศวหิาร เมือ่ครัง้เป็นที ่พระศาสนโสภณ 
เป ็นผู ้คิดชื่อถวาย คือ “พิงคัมพร” กับ 
“ภูพิงคราชนิเวศน์” พระต�าหนักแห่งนี้ ใช้เป็น 
ที่ประทับในโอกาสที่ เสด็จพระราชด�าเ นิน 
แปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่ จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎร 
ในเขตภาคเหนือ รวมทัง้เพือ่รบัรองพระราชอาคนัตกุะ 
ที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ 
การที่พระองค์ทรงเลือกสร้างพระต�าหนักหลังน้ี
ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากมีอากาศเย็นสบาย 
ภูมิประเทศสวยงาม อกีทัง้ยงัเคยเป็นเมอืงหลวง
มาก่อน และประชาชนก็ยังด�ารงรักษาจารีต
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ เน้ือที ่
โดยรอบพระต�าหนักประมาณ 400 ไร่ น้ัน แบ่งเป็น 
บริเวณที่เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ 
200 ไร่
 ในวนัแรก เริม่ต้นการเดินทางด้วยรถทวัร์ 
24 ที่นั่ง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ในราคา 809 บาท 
คุ ้มค่า มีบริการขนมและน�้าบนรถ พนักงาน
บริการดี หรือว่าท่านผู้อ่านจับพลัดจับผลูได้ตั๋ว 
เครื่องบินราคาถูกก็ถือว่าโชคดีค ่ะ ส�าหรับ 
การเดินทางด้วยรถทัวร์น้ันจะใช้เวลาเดินทาง
หลายชั่วโมงเรียกได้ว่าถ้าออกจากกรุงเทพฯ 
เช้ากว่าจะถึงเชียงใหม่ก็ฟ้ามืดพอดี เพราะฉะนั้น
ที่พักส�าหรับคืนแรกก็ถือว่าส�าคัญไม่แพ้กันค่ะ 
บ้านอ้ายหล้า ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส�าหรับ
นักเดินทางเช่นกัน เนื่องจากมีราคาถูกแถมนอน

ได้สบายแบบพอเพียงอีกด้วย ห้องพัดลมราคา 
350 บาทต่อ 1 คืนเท่านั้น
 วันที่สอง หลังจากนอนชาร์จแบต 
จนเตม็มาทัง้คนืแล้ว ถึงคราวทีเ่ราต้องไปเยีย่มชม 
ดูความสวยงามที่บ้านของ “พ่อ” กันแล้วล่ะค่ะ 
ส�าหรบัการเดนิทางไปยงัพระต�าหนักภูพงิคราชนิเวศน์
เริม่จากการขึน้รถทีบ่รเิวณหน้าสวนสตัว์เชยีงใหม่ 
ซึ่ งจะมีคิวรถแดง โดยจะเขียนไว ้ที่ รถว ่า 
ดอยสุเทพ-พระต�าหนักภูพงิค-ดอยปยุ ทีบ่ริเวณ
ตนีดอยสเุทพคอยบริการทกุท่าน ค่าบรกิารถ้าไป
ดอยสเุทพ เทีย่วละ 40 บาท ไป-กลบั คนละ 80 บาท 
หรือดอยสุเทพ+พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์
เที่ยวละ 70 บาท ไป-กลับ คนละ 140 บาท 
และถ้าใครอยากไปทั้ง 3 ที่ก็นี่เลยค่ะดอยสุเทพ
+พระต�าหนักภูพงิคราชนิเวศน์+ดอยปยุ เทีย่วละ 
90 บาท ไป-กลับ คนละ 180 บาท เหมายาว 
กันไปตามก�าลงัทรพัย์ไม่ว่ากัน เมือ่ถึงพระต�าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์แล้วก็ถึงเวลาซื้อตั๋วเข้าชมค่ะ 
โดยทีพ่ระต�าหนักฯ จะเปิดขายบตัรทัง้หมด 2 ช่วง 
คือ ช่วงเช้า 8.30-11.30 น. และช่วงบ่าย 
เริ่มขายบัตรเวลา 13.00-15.30 น. เวลาในการ 

เมนูของ “พ่อ”
 คอลัมน์ “น�้าลายสอ” เปิดตัวขึ้น 
เพื่อแนะน�าเมนูอาหาร และร้านอาหารดี 
ราคาไม ่แพง มาให ้ทุกๆ ท ่านได ้ลองไป
ลิ้ ม ชิ ม รส กั น  และ เ น่ื อ ง ใ น โ อกาสการ 
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ฉบับ
ปฐมฤกษ ์ น้ี  เพื่ อ เป ็นการน ้อมร� าลึ ก ถึง 
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงให ้ เ ห็นถึง
ความ “พอเพียง” พออยู่ พอกิน พอใช้ของ
พระองค์ ทางทีมงานจึงได้ท�าการรวบรวม
เมนูอาหารทรงโปรด ที่ดีต่อสุขภาพ ราคา
ไม ่แพง และทุกครัวเ รือนสามารถน�าไป
ประกอบอาหารได้มาให้ทุกท่านได้อ ่านกัน
รวมไปถึงสูตรอาหารพระราชทานอย่าง เมนู 
“ ไ ข ่ พ ร ะ อ า ทิ ต ย ์ ”  น อ ก จ า ก น้ี ยั ง มี 
พระกระยาหารพระองค์ท่านทรงโปรดแต่เมนู 
ที่ราคาไม ่แพง และดีต ่อสุขภาพ อย ่าง 
ผัดคะน้า ผัดถ่ัวงอก ผัดถ่ัวลันเตา ทรงเน้น 
ที่ปริมาณผักให้มากใส่เน้ือสัตว์ให้น้อย ตามที่
กล่าวถึงในหนังสือ ใกล้เบื้องพระยุคลบาท 

ที่เขียนโดย…ลัดดา ซุบซิบ (วันที่ 3 มิถุนายน 
2545/ผู้จัดการรายสปัดาห์) ความตอนหน่ึงว่า... 
ขออย่าได้แปลกใจไปเลย ทีเ่มนูพระกระยาหาร
ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว แต่ละมือ้หาได้
วเิศษเลอเลศิอย่างทีเ่ข้าใจกันไม่ แต่เป็นอาหาร
ธรรมดาที่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายบริโภค 
กันทุกวันน่ันเอง ...ในหลวงโปรดเสวยอาหาร
อ่อนแบบอาหารฝรั่ง อาหารไทยโปรดผัดผัก 
ทุกชนิด เช่น ผัดคะน้า ผัดถ่ัวงอก ผัดถ่ัว
ลันเตา โดยใส่ผักให้มากๆ หมูเน้ือใส่น้อยๆ 
อาหารว่างเคยโปรดหูฉลามและบะหมี่ จะใส่
หน้าหมูแดง หน้าเป็ด หน้าปู ได้ทั้งนั้น แต่ต้อง 
ไม่ใส่ผักช ีใบหอม ต้นหอม และตงัฉ่าย เคร่ืองดืม่ 
โปรดโอวั ลติ น เป ็ นพิ เศษ เคยเสวยวัน
หน่ึงๆ หลายคร้ัง น�้า ชา กาแฟ ไม่มากนัก 
พระกระยาหารหรือเคร่ืองเสวยประจ�าวัน 
มีเครื่องกลางวัน ซุปอาสาเรน (ซุปใสใส่ไข่) 
สปาเกตตีมิลานเนส แกงจืดเซ่งจ๊ี ผัดไก่เล่าปี ่
ปูเค็มต้มกะทิ หลนปลากุเรา ผัดเผ็ดปลาดุก
ทอดฟู กล้วยหักมุกเชื่อม ไอศกรีม ผลไม้
 ยามดึกเมื่อเสด็จกลับจากพระราชกิจ 
มหาดเล็กจะตั้งเคร่ืองว ่างจ�าพวกหูฉลาม
หรือบะหมี่ถวายอีกคร้ังหน่ึง หัวหน้าส ่วน 
พระเคร่ืองต้น ณ พระต�าหนักจิตรลดาฯ 
คนปัจจุบันชื่อ เอกสิทธ์ิ วัชรปรีชานนท  ์
มีพระเครื่องต้นอยู่ 3 ห้อง ผู้ก�ากับดูแลอย่าง
ไม่เป็นทางการ ในแต่ละห้องมีลูกหลานกุ๊ก 
แต่รัชสมัย ร.6 เป็นคนจีนชื่อเยี่ยหง แซ่ห่าน 
ดูแลพระเคร่ืองต้นฝร่ัง สมิง ดวงทิพย์ ดูแล
พระเคร่ืองต้นหวาน ท่านผู้หญิงประสานสุข 
ตัน ติ เวช กุล มารดาวั ย 80 ต ้น ของ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดูแลพระเครื่องต้นไทย
 ทั้ ง น้ีอีกสิ่ งที่หลายท ่านอาจจะยัง 
ไม่ทราบคือพระองค์ท่านทรงไม่เสวยปลานิล 

ด้วยเพราะทรงเป็นผู ้เลี้ยงปลานิลคนแรก 
ในประเทศไทย โดยใช้สระว่ายน�า้ในพระต�าหนัก 
สวนจิตรลดาเป ็นบ ่อเลี้ยง แล้วแจกจ่าย
พันธุ์ไปให้กรมประมงเพื่อเพาะเลี้ยงแจกจ่าย 
สูป่ระชาชนกระทัง่บ้านเมืองเรามปีลานิลให้เห็น
อย่างในทุกวันนี้
 ส�าหรับเมนูพระราชทานอย่าง เมนู 
"ไข่พระอาทติย์" น้ัน เป็นสตูรอาหารทีพ่ระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
เคยปรุงพระราชทานแก่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว ์
และเป็นสูตรที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ให ้กรมการค้าต ่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
น�าไปตีพิมพ ์ลงในหนังสือ “สูตรอาหาร 
ต้นต�าหรบัข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ” 

ส่วนผสม
       ไข่ไก่ 1 ฟอง
       ข้าวสวย 1 ทัพพี
       น�้าปลา
       น�้ามันพืช
วิธีท�ำ
 1. ไข่ฟองหนึ่ง ตีให้ไข่ขาวและไข่แดง
เข้ากันเหมือนเวลาจะตีไข่ท�าไข่เจียว (ไม่ตีมาก
เหมือนท�าเค้ก) ใส่ข้าวสุกประมาณทัพพีหนึ่ง
 2. เครือ่งปรงุรสใส่ซอสแม๊กก้ี (ทีเ่มือง
นอกสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรง 
พระเยาว์หาน�้าปลาได้ยาก แต่สมัยน้ีเราชอบ 
ใส่น�้าปลามากกว่า)
 3. ต้ังกระทะใส่น�้ามันเล็กน้อยไม่ใส่
มากเหมือนท�าไข่เจียว เทไข่ผสมข้าวลงไป 
จนสกุตรงขอบกรอบๆ ตรงกลางแฉะๆ สกันิดก็ได้ 
ใส่จาน  
 ส่วนที่มาของชื่อไข่พระอาทิตย์น้ัน 
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานค�าอธิบายว่า 
“มีผู้ถามว่าท�าไมเรยีกว่าไข่พระอาทติย์ ข้าพเจ้า
ทูลถาม ทรงเล ่าว ่า เมื่อส ่องกล ้องแล ้ว 
พืน้ผิวดวงอาทติย์มีลายเหมือนเมลด็ข้าว ภาษา
ฝรั่งเศสเรียกว่า "Grain de riz" นั่นเอง

      ข้อมูลจาก: MGR Online และ mthaifood

เมนูไข่พระอำทิตย์น�้าลายสอ

โดย มารศรี สรรพนา

พระต�าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์

เข้าชมคอื 8.30-16. 15 น. ส�าหรับราคาบตัรเข้าชม 
จะแบ่งเป็น 3 เรทราคา ได้แก่ เด็ก 10 บาท 
ผู้ใหญ่ 20 บาท และชาวต่างชาติ 50 บาท ทั้งนี้
ส�าหรับใครที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุเดินทางไปด้วย
ทางพระต�าหนักฯ ก็มีบริการรถไฟฟ้าน�าเที่ยว 
ค่าบริการ 400 บาท/คัน (นั่งได้ไม่เกิน 3 ท่าน) 
ไว้รองรับ
 ส�าหรับพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์น้ี 
เปิดให้นักท่องเทีย่วเยีย่มชมด้วยกันทัง้หมด 10 จดุ 
คือ เรือนปีกไม้ เป็นเรือนไม้ที่ประทับของ 
สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี, เรือนรับรอง เป็นที่พักของ 
พระราชอาคันตุกะและข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ 
ที่ตามเสด็จ นอกจากน้ียังใช้เป็นที่รับรองแขก 
ในขณะรอเข้าเฝ้าหรอืร่วมงานพระราชทานเลีย้ง, 
พระต�าหนักภูพงิคราชนิเวศน์, พลบัพลาผาหมอน
และสวนเฟิร์น เป็นพลับพลาที่ประทับท�าด้วยไม้
สักทองแบบกระท่อมของชาวนาใช้เป็นที่ประทับ
พักผ่อนพระอิริยาบถและเสวยพระกระยาหาร 
ในบางครัง้, อ่างเก็บน�า้/น�า้พทุพิย์ธาราของปวงชน, 
พระต�าหนักสิริส่องภูพิงค์, พระต�าหนักพยัคฆ์
สถิต, พระต�าหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ, สวนสุวรี 
และหอพระ
 การแต่งกาย นักท่องเทีย่วควรแต่งกาย 
สภุาพ แต่ส�าหรับนักท่องเทีย่วทีแ่ต่งกายไม่เหมาะสม 
เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น ที่น่ีมีบริการชุดให้เปลี่ยน
ด้วยนะคะ 
 ส�าหรับวันที่ 3 4 5... ถ้าผู้อ่านท่านใด 
มวีนัหยดุยาวก็ขอเชญิชวนเข้าไปเทีย่วในตวัเมอืง
เชียงใหม่กันต่อ ไปอุดหนุนคนไทย ใช้ของไทย 
กันนะคะ แต่ส�าหรับพวกเราทีมงานผู้จัดท�า 
ขอเก็บกระเป๋าเข้าเมืองกรุงไปท�างานกันต่อ 
เอาไว้ฉบับหน้าจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันอีก 
แต่จะไปที่ไหนนั้นต้องติดตามกันนะคะ
 ขอขอบคุณข ้ อมู ลจาก ht tp : / /
thai.tourismthailand.org และhttp:// 
www.bhubingpalace.org/index2.php 
ทีเ่ป็นไกด์ไลน์ให้ได้เทีย่วตามรอยพ่อแบบพอเพยีงค่ะ 

Life Style

เมนูของ “พ่อ”

โดย ปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย

ตะลอนเที่ยวสบายกระเป๋า
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