
ผานไปไมนาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้รวมเปนสวนหนึ่งในคณะต้อนรับนางออง ซาน ซูจี ที่
ปรึกษาแหงรัฐสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในการเยือน
ประเทศไทย ฐานะแขกของรัฐบาลฯ

ราชมงคลพระนครชูแผน 15 ปี 
สู ่การเป ็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
พร้อมขานรับนโยบาย Thailand 4.0

สกู�ป
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจ�าเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559
กองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เร�่องนี้
ต้องขยาย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดึงไมเคิล และพาเรช 
2 นักวิจัยระดับโลกเข้ารวมบรรยายในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติครั้งที่ 7

รศ . สุภัทรา  โกไศยกานนท ์  อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ราชมงคลพระนคร) กลาวถงึภาพรวมโครงการ 
ละครเวทเีฉลมิพระเกยีรติ “ Sound of Love : 
เสียงแหงความจงรักภักดี” วา ราชมงคล
พระนคร ได้รับมอบหมายจากสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้ดูแลภาพรวม
ของการจัดงานครั้งนี้    

ราชมงคลพระนคร ดึง 2 นักวิจัย
ระดับโลก ร่วมบรรยายงานประชุม
วิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 7 

ราชมงคลพระนคร 
ทูตวัฒนธรรม เนรมิตท�าเนยีบ
ต้อนรับ ออง ซาน ซูจี

ภาครัฐเดินหน้า 
จั ด ล ะ ค ร เ ว ที
เฉ ลิมพระ เ กียร ติ 

ราชมงคลพระนครจัดสัมมนาทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ปรับโรดแมพเพ่ือรองรับ Mega-Trend 
และนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมเชิญกรรมการสภาและสภาวิชาการมหาวิทยาลัย พร้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมก�าหนดทิศทางสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
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“เสียงแห่งความจงรักภักดี: 
Sounds of Love” ราชมงคล
พระนคร ติด 1 ใน 9 จาก
สถาบันท่ัวประเทศ
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นานาสาระฉบับนี้ขอหยิบยกการออกก�าลังกาย 
แบบยักย้ายส่ายสะโพกมาให้ได้ครื้นเครงกันนะคะ
อย่างการออกก�าลังกายแบบ “ซุมบา (Zumba)” 
หลายๆ คนอาจไม่คุ ้นหูกับชื่อนี้กันสักเท่าไร แต่ผู ้ที่
ช่ืนชอบการออกก�าลงักายในรปูแบบต่างๆ เชือ่ว่าหนึง่ใน
จ�านวนไม่น้อยย่อมรูจ้กัซมุบาเป็นอย่างด ีเพราะเป็นการ
ออกก�าลงักายทางเลอืกใหม่ทีไ่ด้รบัความนยิมไปทัว่โลก
ตั้งแต่ปี 2001 และเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณ 4-5 ปี
ที่แล้ว ถือเป็นการเต้นเพ่ือสุขภาพท่ีสร้างความสนุก 
และเตน้ตามไดง้่าย แถมช่วยกระชับสดัส่วนได้ดีอีกด้วย  
การออกก�าลังกายแนวนี้ เป็นการออกก�าลังกายแบบ
คาร์ดิโอที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบแอโรบิก 
ยักย้ายส่ายสะโพกในลีลาจังหวะเพลงเร้าใจแบบละติน
ผสมจงัหวะทนัสมยั ร่วมสมยั ไม่ว่าจะเป็น มาเรงเก้ ซลัซา 
เรกเกตอน ฮิปฮอป เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝกเต้นตาม
จังหวะช ้าและเร็วแบบค่อยเป็นค่อยไป ช่วยท�าให้
ร่างกายยืดหยุ่น และรูปร่างดีขึ้นในขณะที่ร่างกายก�าลัง
เผาผลาญแคลอรี
       “ซุมบาเกิดขึ้นโดยบังเอิญจาก อัลเบอร์โด เปเรซ 
หรอืเบโต้ ผูส้อนเต้นเชือ้สายโคลอมเบยี ซึง่ลมืเทปเพลง
แอโรบกิทีใ่ช้ประกอบการสอน จงึน�าเทปเพลงละตนิทีม่ี
ตดิกระเปาอยูใ่นขณะน้ันเปิดสอนแทน แล้วออกแบบท่า
เต้นใหม่ให้ผู้เรียนในชั้นเต้นตาม จึงเกิดเป็นซุมบาขึ้นมา 
โดยค�าว่า “ซมุบอ” นัน้ เป็นค�าสแลงของชาวโคลอมเบีย

เ รื่ อ ง นี้ ต ้ อ ง ข ย า ย ใ น ฉ บั บ นี้  จ ะ ข อ ก ล ่ า ว ถึ ง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว 
อันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ เป็นท่ีทราบกัน
ดีว่า พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีมากมายอเนกอนันต์ อันเห็นได้จาก
พระราชกรณียกิจไม่ว ่าจะเป็น โครงการในพระราชด�าริ
มากมาย เช่นโครงการพระราชด�าริเกี่ยวกับป่า โครงการพระ
ราชด�าริ เ ก่ียวกับดิน โครงการพระราชด�าริ เกี่ยวกับน�้า 
โครงการทางด้านวิศวกรรม และที่เราสามารถ น�ามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้นั่นก็คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
ทั่วโลกก็ได้ประจักษ์และกล่าวขาน ถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระองค์ พร้อมยกย่องถวาย พระเกียรติยศสูงสุด ถือ
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ของโลกทีท่รงครองราชย์
ยาวนานท่ีสดุ โดยตลอด 70 ปี ทีผ่่านมา พระองค์ทรงปกครอง
บ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงยึดมั่นในพระปฐม
บรมราชโองการและพระราชสตัยาธษิฐาน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ปวงอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง เป็นอเนกประการ

เนื่องในโอกาสมหามงคลน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร น�าโดยรองศาสตราจารย์สภัุทรา โกไศยกานนท์ 

โดย : มารศรี  สรรพนา

โดย : ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขยับ = ออกก�าลังกาย

ราชมงคลพระนครรว่มเทดิไทอ้งคร์าชนั เถลงิถวลัย
ราชสมบัติครบรอบ 70 ปี

อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้น พร้อมแสดง
ความจงรักภักดีโดยเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร กับภาครัฐบาล 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 
ปี ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 รวมไปถึ ง นักศึกษาราชมงคลพระนคร ซึ่ งจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 
9 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นกัศึกษาหรอืโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุน่ที ่12 ภายใต้
ชื่องาน ปลูกรัก เทิดภักดี โดยขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย
ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียน 
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู ้ ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษา 
เยาวชนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายใน
ช้ันเรียน และน�าความรู้ที่ได้รับมาร่วมบูรณาการ โดยภายใน
งานมกีารจดั และการโชว์ฝีมอืด้านหตัถกรรมการร้อยพวงมาลยั 
การท�าขนมไทย รวมถึงการแสดงชุด “ปลูกรัก เทิดภักดี” 
ให้กับบุคคลภายนอก ณ ศูนย์การค้าสุพรมี คอมเพล็กซ์ ได้รบัชม
อีกด ้วย ในฉบับนี้ดิฉันขอลาไปกับความปลื้มป ิติ  และ
ความจงรักภักดี ของชาวราชมงคลพระนครแด่พ่อหลวง
ของแผ่นดิน สวัสดีค่ะ

โดย : มารศรี  สรรพนา

หมายถึงจังหวะการเต้นร�าแบบแซมบา ผสานกับค�าว่า 
“รุมบา” จึงกลายเป็นการเต้นร�าหลากหลายสไตล์ที่
สนุกสนานเร้าใจในชื่อ “ซุมบา” โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะ
การสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง รูปร่างสมส่วน หรือมี
ความยดืหยุน่ขึน้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการเต้นออกก�าลงักาย
ที่ช ่วยท�าให้หัวใจท�างานดีข้ึน ทั้งยังช่วยเผาผลาญ
พลังงานได้มากถึง 800-1,000 กิโลแคลอรี (ภายใน        
1 ชัว่โมง) ช่วยลดไขมันส่วนเกนิ และกระชบัสดัส่วนได้ด ี
โดยเฉพาะบริเวณแขน สะโพก ต้นขา พร้อมๆ กับการ
สร้างกล้ามเนื้อท้องและหลัง ส�าหรับบ้านใดที่สนใจ
การเต้นเพื่อสุขภาพแนวนี้ ขอแนะน�าว่า ควรเตรียม
ร่างกาย และชดุให้พร้อม ซ่ึงชดุทีใ่ส่เต้น ควรเป็นเส้ือและ
กางเกงยืดที่สวมใส่สบาย รองเท้าเป็นรองเท้าพื้นแบน
ที่มีน�้าหนักเบา อาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบส�าหรับเต้น
แอโรบิกหรือเล่นฟิตเนสโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้
เท้าเจ็บหรือเกิดการกระแทกของข้อเข่า ส่วนผู้ที่เป็น
โรคหัวใจ หรือมีโรคประจ�าตัว ไม่แนะน�าให้เล่น เพราะ
การเต้นออกก�าลงักายแนวนีช่้วยท�าให้หวัใจท�างานดขีึน้ 
ดังนั้น จึงเป็นการออกก�าลังกายท่ีค่อนข้างเหนื่อย 
ส่วนผูเ้ล่น หากรูส้กึเหนือ่ยไม่ควรฝืนเต้น แต่สามารถเต้น
ให้เบาลง หรือหยุดพักได้ น่าสนใจนะคะท่านผู้อ่าน
นอกจากจะได้สขุภาพทีแ่ข็งแรงแล้วยงัได้ความสนกุสนาน
อีกด้วย จะท�าเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว หรือ
กลุ่มเพื่อนก็คงจะสนุกไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ 

8.

Newsletter  /2

ที่มา: http://www.togetherstrongsf.com/fitness/zumba/

ที่มา: http://sites.psu.edu/rebeccah/2014/11/20/hobby-z/

ที่มา: http://stepupdanceacademy.in/courses/zumba-dance-classes-
vile-parle-mumbai/



 (ต่อจากหน้า 1) ราชมงคลพระนครชูแผน 15 ปี สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศักยภาพ และการ
ด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัมากขึน้ ราชมงคลพระนครจงึได้ท�าการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ทีร่ฐับาลมุ่งเน้นเรือ่งของการศกึษาไปทีก่าร
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้ ราชมงคลพระนครจึงท�าการ
แบ่งสายการพฒันาออกเป็น 2 กลุม่ คอื สายวชิาการ และสายสนบัสนนุ 
เพื่อให้การปรับแผนยุทธศาสตร์ตรงตามการด�าเนินงานของแต่ละ
สายงานมากที่สุด รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ ลงพื้นที่
ทั้ง 4 ศูนย์ 9 คณะ 25 หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ศักยภาพ และเพื่อให้
ทราบถึงแนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยั“ส�าหรบัการจดัสัมมนา

 (ต่อจากหน้า 1) ราชมงคลพระนคร ดงึ 2 นกัวิจัยระดบั
โลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดึงไมเคิล และ
พาเรช 2 นักวิจัยระดับโลกเข้าร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติคร้ังที่ 7 ผ่านไปอย่างสวยงามกับงานประชุมวิชาการ
นานาชาต ิครัง้ที ่7 “The 7th RMUTP International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Development: Challenges towards the green innovative 
society” ที่ทางปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเล็ง
เห็นถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ 
และสภาพอากาศทีเ่ลวร้าย ขณะเดยีวกนัทรพัยากรทีเ่ป็นปัจจยัการ
ผลติพลังงานเร่ิมมีปริมาณท่ีลดลงเรือ่ยๆ ซึง่สร้างความเสยีหายอย่าง
มหาศาลและกลายเป็นภัยคุกคามที่โลกมิอาจมองข้ามได้ ท�าให้ในปี
นีร้าชมงคลพระนครได้ก�าหนด หวัข้อการประชุม การบรรยายพิเศษ 
การน�าเสนอบทความ ผลงานวจัิยและนทิรรศการ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยได้
ท�าการเชญินักวิจยัระดบัโลกจากทัง้ฮ่องกง และออสเตรเลยี เข้าร่วม
เป็นผู้น�าในการบรรยาย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า จากปัญหาภัย
ธรรมชาติต่างๆที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติ ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับสภาพ
แวดล้อมในอนาคต และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกัน
แก้ไข จึงได้ท�าการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นเพื่อรวบรวม
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรักษา
และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากนานา
ประเทศมาเข้าร่วมบรรยายเพื่อเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การอนรุกัษ์ทรัพยากรในปีนีเ้ราได้เชญินกัวจิยั ทีถื่อได้ว่าเป็นนกัวจิยั
ที่ได้ยอมรับในระดับโลก 2 ท่านอย่าง ศาสตราจารย์ ไมเคิล จ๊อฟฟี่ 
โสเม็ก (Michael Geoffrey Somekh) และ ศาสตราจารย์ พาเรช 
นารายัน (Paresh Narayan) มาเป็นผู้บรรยายหลักด้วย “ส�าหรับผู้
บรรยาย ท่านแรก คือ ศาสตราจารย์ไมเคิล เป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัย The 
Hong Kong Polytechnic ประเทศฮ่องกง ผลงานเด่นของท่านคือ
งานวิจัย Photonic ด้าน Bio-Photonic ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
แสงเชิงชีวภาพ เป็นการใช้แสงเพ่ือพัฒนานวตักรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะ 
Biosensor มปีระโยชน์ในการตรวจสอบปริมาณการสงัเคราะห์ DNA 
การใช้แสงตรวจโรคทางจุลชีพ หรือการใช้แสงนับจ�านวนสเปิร์ม 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผลงานของท่านเป็นงานวิจัยในระดับ Nano 
Biosensor ซ่ึงเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นงานที่มี
ความละเอียด แม่นย�ามากและต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับ
เคลื่อน นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ไมเคิล ยังได้รับเลือกให้เป็น a 
Fellow of Royal Academy of Engineering จากประเทศองักฤษ 
ในปี 2012 และยังเป็นสมาชิกของสถาบัน Physics and a Char-
tered Engineer อกีทัง้ยงัได้รบัทนุจาก The Royal Society ส�าหรบั
ใช้ในการพัฒนางานวิจัยด้วยท่านที่ 2 คือ ศาสตราจารย์พาเรช ผู้
เช่ียวชาญทางด้านFinancial Econometrics จากมหาวิทยาลัย 
Deakin ประเทศออสเตรเลยี ผลงานวจิยัหลกัจะอยูใ่นกลุม่ Centre 
for Financial Econometrics ศาสตราจารย์พาเรช มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการพยากรณ์ทางด้านกระบวนการผลิต การท�า
โมเดลลิง่ การสร้างระบบเสมอืนส�าหรบังานเศรษฐศาสตร์ ซึง่ส่วนใหญ่ Newsletter  /3

แล้วจะเป็นงานทางด้าน Applied Financial Econometrics, 
Energy Economics และFinancial Markets ท้ังหมดเป็นโปรแกรม
ท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อใช้ในการพยากรณ์ด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ
ผลงานวจิยัและบทความวชิาการของศาสตราจารย์พาเรช หลายช้ิน
ยงัถูกน�ามาตพิีมพ์ในวารสาร และถูกใช้ในการอ้างองิกว่า 10,281 ครัง้ 
โดยผลงานทีถ่กูน�ามาอ้างอิงมากทีส่ดุคอื The saving and investment 
nexus for China: evidence from cointegration tests จ�านวน 
1,132 ครัง้ และท่านกย็งัเป็นบรรณาธกิารบรหิาร วารสาร Applied 
Mechanics and Materials และEconomic Modelling ซึ่งเป็น
วารสารทีถ่กูจดัอนัดบัว่าเป็นนติยสารทีม่คีณุค่าใน SCImago Journal 
& Country Rank (SJR)ด้วย”ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา ได้กล่าวปิดท้ายว่า 
นอกจากจะมผีูท้รงคณุวฒุจิากต่างประเทศทีม่าเข้าร่วมการบรรยายแล้ว 
ยงัมผีูท้รงคณุวฒุ ิและผูเ้ชีย่วชาญชาวไทยอกีหลายท่านทีไ่ด้เข้าร่วม
การบรรยายในงานครั้งนี้อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

 (ต่อจากหน้า 1) ภาครัฐเดนิหน้า จัดละครเวทเีฉลิมพระเกียรติ 
“เสียงแห่งความจงรักภักด:ี Sounds of Love” ราชมงคล
พระนครติด 1 ใน 9 จากสถาบันทั่วประเทศ รศ.สุภัทรา 
โกไศยกานนท์ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
(ราชมงคลพระนคร) กล ่าวถึงภาพรวมโครงการละครเวที
เฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” 
ว่าราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรฐัมนตร ี(สปน.) ให้ดแูลภาพรวมของการจดังานครัง้นี ้ซึง่ทาง
มหาวิทยาลัยรู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยการจัดงานครั้งนี้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  
ซึ่งจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการจัดแสดงละครเวที ภายใต้
โครงการ “Sound of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” ขึ้น 
มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ท้ังสถาบันของรัฐ และ
เอกชน สร้างกระบวนการเรยีนรูใ้ห้ นกัศกึษาทีเ่ป็นเยาวชนของชาติ
ได้ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
และพระปรชีาสามารถทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงปฏบิตัิ
มาตลอดระยะเวลา 70 ปี แล้วน�ามาสือ่สารเพือ่แสดงให้เหน็ถงึความ
จงรักภักดี และความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของ
ละครเวทีเพื่อให้ประชาชนท่ัวไปและผู้สนใจเข้ารับชม ตั้งแต่เดือน
ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
 อธิการบดี กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้มีมหาวิทยาลัย
ให้ความสนใจส่งบทละครเข้ารับคัดเลอืกถงึ 25 เร่ือง แต่มีเพยีง 9 สถาบนั 
ที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงละครเวที ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การแสดงชุด แรงบันดาลใจ...แรงบันดาลไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา การแสดงชุด เสียงจากเยาวศิลปินเทิดภูมินทร์ภูมิพล, 
มหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงชุด Super Hero of The World, 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว : เรื่อง แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจรวมพลังถวายความ
จงรกัภกัด ี: ละครเวทีเรือ่ง เสยีงของพ่อ , มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
ละครเวทีเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว : เรือ่งครอบครู, 
มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพธนบุ รี  ละครเวที เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว : เรื่องลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ, 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การแสดงชุด Simple Song… เสียงแห่ง

ปวงประชา, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร การแสดงชดุ 
เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีใน
ช่วงเดือนมิถุนายน 2559  ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2560 ผู้สนใจ
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rmutp.ac.th 

 (ต่อจากหน้า 1) ราชมงคลพระนคร ทูตวัฒนธรรม 
เนรมิตท�าเนยีบต้อนรับ ออง ซาน ซจู ี พร้อมจดัคณะ “นกัการทตู 
ทางวัฒนธรรม” เสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการจัดแสดง
งานหตัถกรรม ณ ตกึสันตไิมตรี ท�าเนยีบรัฐบาล การเป็นหนึง่ในคณะ
ผูต้้อนรบันางออง ซาน ซ ูจ ีทีป่รกึษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 
ในคร้ังนี้ กล่าวได้ว่าไม่ใช่ “คร้ังแรก” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครท่ีได้รบัเกยีรตใิห้เป็นผูจ้ดัตกแต่งสถานที ่ และจัด
แสดงงานด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ แต่หากมองย้อนกลับไป
ตั้งแต่ปี 2547 ที่ครั้งนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้รบัเกยีรตจิากส�านกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี ในการจดัตกแต่ง
สถานทีแ่ละจดัแสดงงานหตัถกรรมไทยในงานประชมุเอเป็ก (APEC) 
เป็นงานแรก และถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ต้อนรบัแขกของรฐับาลไทยจวบจนถงึปัจจบุนั ล่าสุดกับการ เตรยีมงาน
ต้อนรับ นางออง ซาน ซจู ีณ ตกึสันตไิมตรี ท�าเนยีบรฐับาล ทีผ่่านมา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้มโีอกาสต้อนรบัแขกระดบัประเทศอกีครัง้ โดยผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ได้ร่วมกนัวางแผนและจัดเตรียมงาน
อย่างพิถพิีถนั โดยคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผสมผสานกบักล่ินอาย
ของความเป็นเมยีนมามากทีสุ่ด เพ่ือให้บรรยากาศภายในท�าเนยีบรัฐบาล
มีความสวยงามสมเกียรติของผู้มาเยือน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่ได้รับโอกาสจาก
ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดเตรียมการตกแต่ง
ตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี การจัดแสดงและการสาธิตงาน
ด้านหัตถกรรมไทย ซ่ึงได้น�าเสนอความเป็นไทยเพ่ือต้อนรับแขก
ของประเทศอยู่เสมอ โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้มีการวางแผน
การต้อนรับท่านทีป่รึกษาฯ โดยสอดแทรกความหมายของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเมียนมา ผลงานท่ีน�าเสนอมีเร่ืองราวความเป็นมา
เป็นไป (Story Telling) ผสานอตัลกัษณ์ของท้ัง 2 ประเทศ เข้าไว้ด้วยกนั 
ทีข่าดไม่ได้เลยคอื มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั“นกัการทตูทางวัฒนธรรม” 
ซึง่เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นตวัแทนในการน�าเสนอศิลป
วัฒนธรรมไทยโดยแสดงทักษะวิชาชีพผ่านผลงานและสามารถ
พัฒนาศักยภาพน�าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการปฎิบัตงานได้จริง 
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จากการท�างานในเวทีระดับชาติ 
ซึง่กต็รงกบัเจตนารมย์ของท่านนายกรฐัมนตรีทีต้่องการให้สถานศกึษา
และนกัศกึษาได้แสดงฝีมอืและมส่ีวนร่วมในการจดังานครัง้นี ้ทางด้าน 
ผศ.อภริตั ิโสฬศ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลภาพรวมของการจัดตกแต่งสถานที่
และการน�าเสนองานหัตถกรรมไทย กล่าวว่า แนวคิดเริ่มต้นในการ
ออกแบบเน้นความประณตีแบบไทยผสมผสานกบัความเป็นเมยีนมา 
เช่น การเลือกใช้ดอกไม้สดชนิดต่างๆ เน้นไปที่สีเขียว สีเหลือง และ
สีแดง ซึ่งเป็นสีของธงชาติเมียนมาเป็นสีหลักในการจัดงาน การจัด
แสดงตั่งงานดอกไม้สดและพวงมาลัย มีการท�าปิ่นปักผมแบบไทย
จากดอกไม้สดด้วยวิธีการเย็บ การกรอง การมัดดอกไม้ ด้วยเห็นว่า 
สิ่งที่เห็นจนชินตาคือ นางออง ซาน ซูจี  ใช้ดอกไม้มาประดับตกแต่ง
มวยผมอยู ่เป็นประจ�า จึงคิดประดิษฐ์ปิ ่นปักผมดอกไม้สดขึ้น 
สร้างความประทับใจแก่แขกของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรับ
ตั่งแกะสลักผักผลไม้จุดเด่นอยู ่ที่การแกะสลักมะละกอสดเป็น
นกยูงสีขาว มีความสวยงามประณีตตามแบบฉบับความเป็นไทย 
ซึ่งนกยูงถือเป็นสัญลักษณ์ของพรรค NLD ที่นางออง ซาน เป็น
ประธานนั่นเอง รวมถึงการแกะสลักฟักทองเป็นตัวปัญจรูปซึ่งเป็น
หนึ่งในสัตว์สัญลักษณ์ประจ�าชาติเมียนมาได้อย่างวิจิตรบรรจง และ
ตั่งสุดท้ายที่ได้จัดแสดง คือตั่งขนมไทยชุดเครื่องทอง ทั้งทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง และขนมเบื้อง เพื่อน�าเสนอถึงความคล้ายคลึง
ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ นางสาวสมฤทัย สร้อยโสม 
หนึ่งในนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมสาธิตและการจัดแสดงงาน กล่าวถึง
ความรู ้สึกที่ได้มีโอกาสในการร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ว ่า 
รู ้สึกภูมิใจมากท่ีได้น�าผลงานด้านคหกรรมศาสตร์ของราชมงคล
พระนครมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด 
ช่วยสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจาก
นางออง ซาน ที่ได้กล่าวชื่นชมถึงความงดงามของงานฝีมือและ
ขนมไทยแล้ว ท่านทูตจากประเทศฟิลิปินส์และประเทศกัมพูชา
ยงักลา่วชื่นชมถงึความประณตี งดงาม และความสามารถในการจัด
แสดงผลงานแบบไทย แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผ่านการจัดแสดงงานในคร้ังนี้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
ตามค่านิยมหลักขององค์กรที่ว่า คิดอย่างสรรค์ ท�าอย่างมืออาชีพ” 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ได้มกีารสรปุภาพรวมใหญ่ซึง่จะมุง่เน้นไปทีก่ารปรบัหลกัสตูรการเรียน
การสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต เน้นคุณภาพนักศึกษา
มากกว่าปริมาณ สร้างศูนย์บรกิารสงัคมและ Center of Excellence 
ทุกคณะตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิ จิทัลและอุตสาหกรรม
ของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ
บริษัทเอกชน การบูรณาการหลักสูตรข้ามคณะผ่าน “ศูนย์กลาง
สถาบันสหวิทยาการศึกษา สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้าน 
Applied Science รวมไปถึงการพัฒนาระบบการท�างานของ
สายสนับสนุน เช่น การสร้างระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงาน
ภายในและเช่ือมโยงเป็นหนึง่เดียว ปฏริปูโครงสร้าง พฒันาแผนก�าลังคน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต จัดท�า Succession Plan ส�าหรับ Key 
Person เน้นการพัฒนา Appropriated technology และ 
Innovation เป็นต้น” รศ.สุภัทรา กล่าว อธิการบดี กล่าวต่อว่า 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก 
ศ.ดร.สุชัชวีร ์  สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการบรรยายเรื่อง 
“การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยสู่อนาคต
และกรณีศึกษาการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับการบรรยาย “ทิศทาง
การพัฒนาอุตสากรรมของประเทศไทยสู ่อนาคตและบทบาท
สภาอุตสาหกรรมฯ กับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยี” 
เพือ่น�าข้อคดิ ข้อเสนอแนะไปปรบัใช้กบัมหาวทิยาลยัในโอกาสต่อไป                          
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สวัสดีค่ะ .. 
สวสัดค่ีะ สวัสดแีฟนๆชาวซบุซบิรมิรัว้ทกุท่านค่ะ ปุ๊บป๊ับ

ปาเข้าไปฉบับที่ 5 แล้วหรือนี่ แหมช่วงนี้หน้าฝนระมัดระวัง
สุขภาพด้วยนะคะ ท่านใดขับรถมาท�างานก็ระมัดระวังถนนลื่น 
ขับช้าๆ ค่ะ จะได้ปลอดภัย ส่วนเม้าท์สบายค่ะมีคนขับรถให้นัง่ 
555 ก็จะใครล่ะคะคนขับรถเมล์ไง ว่าแต่พกร่มกันไว้บ้างก็ดีค่ะ 

 เริม่ต้นด้วยธรรมะกันเลยดกีว่าค่ะ กบัผูใ้หญ่ใจด ีรศ.สภัุทรา 
โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวดมนต์
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อ 
“ธรรมโมโลยี กับ การดับทุกข์” และถวายภัตตาหารเพล 
แด่พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม วัดไทย
ในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ 
ส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครค่ะ 

 มาว่ากันต่อด้วยเรื่องเด็กดีมีคุณธรรมกันค่ะ ซึ่งพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้คดัเลอืกจากนกัศึกษา
ที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศจ�านวน 500 คนเพ่ือมอบ
เกยีรตบิตัรรางวลั ในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวัลยราชสมบตัิ 
ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ราชมงคลพระนครมีนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 1. นายพรเทพ ก�าเนิดพรต นักศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร์และนายกองค์การนกัศกึษา 2. นางสาวชญานศิ 
ไก่แก้ว นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
3. สิบเอกทศพล พรจรุงศักดิ์  นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน 4. นายปรชีา แต้ภกัด ีนกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ 
แหมสมกับเป็นบัณฑิตท่ีใฝ่รู ้คู ่คุณธรรมจริงๆ ค่ะ  มาถึง
เร่ืองน่ายินดีกับน้องคมกฤศณ์ จิรพงษ์วิวัฒน์ คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ผู้พิการทางสายตาแต่ไม่มีผลกับความสามารถ
จริงๆ ค่ะ เพราะน้องเค้าเก่ง  ก้าวผ่านขีดจ�ากัดของตนเอง
จนได้เป็นนกัข่าวช่อง TNN 24 ทเีดยีวเชยีว อ่ะนะไม่ธรรมดาจริงๆ  

 ปรบมือรัวๆ แสดงความยินดีกับ “ทีมฝ้ายสยาม” นักศึกษา
สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันผ้าและเครือ่งแต่งกาย คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการประกวด
ออกแบบแฟชัน่ เครือ่งแต่งกาย หัวข้อ ฝ้ายทอมือ ศูนย์ส่งเสริม

ศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ไงละ
คณะนี้เค้าไม่ธรรมดานะจ๊ะ  อ๊ะๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ เค้ากม็เีรือ่งให้ได้เม้าท์นะคะ นางสาวชตุมิณฑน์ 
อุดมทิตรัชต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ ์ เค ร่ืองด่ืมน�้าฟักข้าว DYNA โดยน�าความรู้ใน
ห้องเรียนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและ 
เน้นการออกแบบที่ค�านึงถึงผู ้ใช้เป็นหลัก จากการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กบัรองผูว่้าราชการจงัหวดัหนองคาย 
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP 
และเครือข่าย OTOP แหมแข่งกันเก่งแบบน้ีเลือกไม่ถูกเลย 
เอาเป็นว่าเม้าท์ Love ทุกคณะเลยค่ะ  มาถึงข่าวล่ามาแรง
แซงโค้งอย่าง โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ ชุมชนบ้านจ�ารุง 
จ.ระยอง ที่กองสื่อสารองค์กรเขาจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อนัดีกบัส่ือมวลชน และชุมชน พร้อมน�าเสนอการบรูณาการการ
เรียนรู้ น�าทีมโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ทีน่�านักศกึษาไทย และลาวมาร่วมงานกันอกีครัง้ในการออกแบบ
ปรับแผนภูมิทัศน์ให้กับชุมชนบ้านจ�ารุง คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ก็ตามไปถ่ายท�าสารคดีให้ด้วยนะคะ ทางด้าน
คณะศลิปะศาสตร์กไ็ปจดัอบรมมคัคเุทศก์น้อยให้กบัเหล่านกัเรยีน
ชุมชนบ้านจ�ารุงค่ะ แถมด้วยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์และการ
เพนท์สีครามจากธรรมชาติ โดยใช้สารข้นจากแป้งหัวบอน 
ดัดแปรงในเชิงพาณิชย์ อ๊ะๆ ยังค่ะยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่า
คณะบรหิารธรุกจิ กข็อแจมด้วยการไปน�าเสนอความรู้การเขยีน
แผนธรุกจิ ให้กบัชมุชนจ้า ทีข่าดไม่ได้เลยคงจะเป็นคณะผูบ้รหิาร
ทีใ่ห้การสนบัสนนุ และร่วมเดนิทางไปกบักองสือ่สารองค์กรด้วย 
แต่จะบอกว่ายังไม่หมดเพราะเราจะขนทัพนักข่าวร่วมทริปไป
กบัเราด้วย นอกจากนีย้งัมชีมุชนจากหนองคาย ชมุชนบ้านถ�า้เสอื 
จ.เพชรบุรี และที่มาไกลสุดก็ชุมชนจากประเทศลาวค่ะ 
แหมราชมงคลของเรามดีีกต้็องโชว์จรงิไหมคะ  ฝนเร่ิมตัง้เค้า
มาอีกแล้วล่ะคะ อยากเม้าท์เยอะกว่าน้ีแต่กลัวว่าแฟนๆ
จะเบื่อซะก่อน เบรกเรื่องเม้าท์ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าค่ะ ว่าแต่
ทกุท่านทราบหรอืยงัว่ากองสือ่สารองค์กร มีช่องทางการสือ่สาร
ให้ทกุท่านได้เลอืกรบัข่าวสาร แบบว่า Love App ไหนกต็ามใจชอบ
เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Like Facebook follow IG คลั่งไคล้ 
Twitter หรือถนัด Line@ หรือจะเป็นน้องใหม่ YouTube 
ตามสะดวกค่ะ แต่ถ้าอยากจะเป็นข่าวกะเม้าท์ก็ต้องนี่เลย 
cci@rmutp.ac.th ไม่ว่าคุณจะอยู่หน่วยงานไหน คณะอะไร 
เม้าท์ไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะ เพราะซุบซิบริมรั้วข่าวเม้าท์มัน
ขยันเม้าท์ ฉบับนี้ลากนัไปก่อนกบัสายฝนเยน็ชุม่ฉ�า่ค่ะบ๊ายบาย

โดย : เม้าท์ซี่

มิเตอร์มอเตอร์ไซค์ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา ได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง3SD เก่ียวกับผลงาน
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย
ท�าเคร่ืองคิดอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งมีการ
เขียนโปรแกรมการประมวลผลการคิดอัตราค่าโดยสาร อ้างอิง
ตามกรมการขนส่งทางบก

แฟช่ันโชว์ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ แสดงผลงานนักศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่7 ซึ่งงานนี้ได้รับ
เกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ตุ้ย AF คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ
ศิษย์เก่าอย่าง ตุย้ เกียรตกิมล ล่าทา (ตุย้ AF)  ท่ีเดนิทางมาเยีย่ม
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของการถ่ายท�า
รายการชีวิตดี๊ดี โดยตุ้ยได้พาทีมงานเยี่ยมชมเรือนหมอพรและ
สักการะพระบรมรปู กรมหลวงชุมพรเกียรติอุดมศักด์ิเม่ือเร็วๆนี้

ต่างชาติชม ชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร ได้น�า
การแสดงหลากหลายชุด ขึ้นแสดงบนเวทีการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ระหว่างการรับประทานอาหารเย็น ซ่ึงได้รับความ
ช่ืนชม และเสยีงปรบมือจากนกัวชิาการชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นอย่างมาก

TOR เข้ม ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาแนวทางการก�าหนดTOR และประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือให้ได้
ผู ้เสนอราคาพัสดุที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพ เม่ือเร็วๆ น้ี

อบรมสมาธิ กองศลิปวฒันธรรม ราชมงคลพระนคร จดัอบรม
ครูสมาธิมืออาชีพ หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” เพ่ือฟื้นฟูและ
พัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยจัดขึน้ทกุวนัจันทร์ - วนัพธุ ต้ังแต่ ๒๙ มถินุายน - ๓ พฤศจกิายน 
๒๕๕๙ ในเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม
อบรมได้ ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ คณะ
ครศุาสตร์อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร


