
11 ปี ราชมงคลพระนคร 
เฉลิมฉลองย่ิงใหญ่ 

ปลื้ม!! พาสื่อมวลชนติดตามผล 
บรูณาการ การเรยีนการสอน ของ 
4 คณะร ่วมกับชุมชนสืบสาน 
2 ฝั่งโขง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา ราชมงคลพระนครเจ๋ง!! รับรางวัล
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2559

ราชมงคลพระนครรุก!! 
จับมือรัฐบาลปั ้นผู ้ประกอบการ 
SMEs หน้าใหม่ 

ราชมงคลพระนคร พร้อมก้าวสู ่...ทศวรรษที่ 2 
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี 
อย่างยิ ่งใหญ่ จ ัดเต ็มกิจกรรมปลุกจิตสำานึก 
คิด(ส์)ดี ทำาดี... เพื่อสังคม 

ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 11 ปี พาสื่อมวลชน
เยี่ยมชมติดตามผลการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เพ่ือภาพ
ลักษณ์มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเยาวชนดีเด่น ประจำาปี 2559 ซึ่งเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร สนองนโยบาย
รัฐบาลสร้างผู้ประกอบการใหม่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าจัดโครงการ
เสวนาให้ความรู้เชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาความรู้แก่สมาชิก
อย่างต่อเนื่อง

สกู๊ป
พิเศษหน้า 2

นานา
สาร ะ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนธันวาคม-มกราคม 2559
กองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้
ต้องขยาย

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3



จากแนวคิด “11 ปี RMUTP คิด(ส์) ดี ท�าดี...เพื่อสังคม” 

ทีผ่ดุขึน้มา เพือ่เป็นแนวทางในการจดังานเนือ่งในโอกาสครบรอบ 

11 ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2559 นับเป็นการก้าวสู่...

ทศวรรษที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จงึก่อให้เกิดโครงการดีๆ  ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ท�าเพื่อสังคมหลากหลายโครงการ หน่ึงในนั้นคือการลงนาม

ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ

พัฒนาชุมชนที่ต้ังอยู ่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

จึงได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุน

อากาศเริม่เยน็ลงถอืเป็นช่วงเวลาทีจ่ะมผีลไม้เมอืงหนาว
ออกจ�าหน่ายมากมาย และสตรอว์เบอร์ร ีกเ็ป็นอกี1ผลไม้ทีม่ใีน
ช่วงน้ีที่หลายๆคนชื่นชอบ นอกจากจะมีรูปร่างท่ีน่าทาน และ
รสชาติที่อร่อยแล้ว ยังอุดมไปด้วยประโยชน์ต่างๆเพ่ือสุขภาพ
มากมาย ทัง้ช่วยป้องกนัโรค และช่วยบ�ารงุผวิพรรณ ฉบบันีข้อเสนอ

วิธีการท�าเมนูของหวานแบบง่ายๆ 
จากสตรอว์เบอร์รี 

เริ่มจาก เมนูสตรอว์เบอร์รี
บราวนี่บาร์บีคิว เป็นการน�าผล
สตรอว์เบอร์รีสดกับบราวนี่ และ
มาร์ชเมลโล่มาเสยีบไม้สลับกนั เป็น
บาร์บีคิว เสร็จแล้วก็ราดด้วยซอส
ช็อกโกแลตลงไปอีกนิด ก็จะได้เมนู
ขนมหวานจากสตรอว์เบอร์รีแสนอร่อย

สิ่งที่ต้องเตรียม ประกอบ
ด้วย 1.สตรอว์เบอร์รี 2.มาร์ชเมลโล่ 
3.ขนมบราวนี่ 4.ไม้เสียบ 5.ซอส
ช็อกโกแลต คาราเมล หรือนมข้น
หวานตามชอบ (ส�าหรับราด)

ส่วนวิธีท�าที่แสนง่ายกัน เริ่ม
จาก 1.น�าสตรอว์เบอร์รสีดไปล้างให้
สะอาด แล้วน�ามีดมาตัดส่วนหัวออกเล็กน้อย 2.ตัดขนมบราวนี่
ให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือขนาดพอดีค�า 3.น�าไปเสียบไม้ โดยเริ่มจาก
เสียบสตรอว์เบอร์รีลงไปก่อน ตามด้วยบราวนี่ และมาร์ชเมลโล่ 
ท�าสลับกันจนสุดไม้ 4.ราดซอสช็อกโกแลต หรือซอสอื่นๆ ตาม
ชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย  

ตามไปดู.... “ราชมงคลพระนคร” จับมือหนองคาย – 
รร.วัดพระธาตุบังพวนวิทยา ยกระดับวิสาหกิจชุมชน
และบูรณาการวิชาการ 2 ฝั่งโขง

ประโยชน์ของสตรอว์เบอร์รี 

ความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP 

และเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองคาย ให้สามารถด�าเนินการ

ต่อยอดธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี

ทัง้นีม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจะเข้าไป

สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนา

ผลติภณัฑ์ การจดัการด้านการตลาดและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ตลอด

จนเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งน�าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ทั้งในเชงิพาณชิย์และการพฒันาขดีความสามารถใน

การบริหารจัดการของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพโอกาสสู่ SMEs 

รวมทัง้การกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการ

 ‘สตรอว์เบอร์รีบราวนี่บาร์บีคิว’ ก็พร้อมเสิร์ฟความ
อร่อยให้คุณแล้ว

ต่อมาเป็นเมนู สตรอว์เบอร์รีเคลือบช็อกโกแลต ซึ่งมี
รสชาติหวานอมเปร้ียวจากผลสตรอว์เบอร์รีและรสชาติหวาน
และกลิน่หอมของชอ็กโกแลตผสมผสานหวานกบัเปรีย้วได้อย่างอร่อย

ส่ิงท่ีต้องเตรียมประกอบด้วย 1.ช็อกโกแลตหักเป็นชิ้น
เล็กๆ 2.วิปปิ้งครีมผสมนม 3 ช้อนโต๊ะ 3.เนยสด 1/2 ช้อนโต๊ะ 
4.สตรอว์เบอร์รี

วธิที�าเริม่จาก 1. น�าชอ็กโกแลตกบัครมีใส่ภาชนะส�าหรบั
ตุ๋น แล้วน�าไปตั้งบนหม้อที่มีน�้าเดือด ใช้ไม้พายคนส่วนผสมจน
เข้ากัน 2. ตุ๋นช็อกโกแลตจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นใส่
เนยตามลงไป คนจนเนยละลายเข้ากันดี3. จุ่มสตรอว์เบอร์รีลง

ไปในหม้อตุ๋นช็อกโกแลต ความสูง
ประมาณ 3/4 ของผลสตรอว์เบอร์รี 
จากนั้น น�าไปแช่ในตู้เย็นประมาณ 
30 นาที ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อย

เคล็ดลบัความอร่อยของเมนู
นี้ คือ  1.ไม่ควรตุ๋นช็อกโกแลตด้วย
ความร ้อนสูง เพราะจะท�าให ้
ช็อกโกแลตไหม้ และมีรสขม 2. ใช้
ผลสตรอว์เบอร์รีคนช็อกโกแลต
ขณะที่จุ ่มลงไปในหม้อ จะท�าให้
ช็อกโกแลตเกาะกับสตรอว์เบอร์รไีด้
ดยีิง่ขึน้  3. ถ้าชอ็กโกแลตเริม่หนดืในขณะทีคุ่ณก�าลงัชบุสตรอว์
เบอร์รี ให้น�าไปละลายด้วยความร้อนอีกครั้ง 4. ถ้าไม่สะดวกที่
จะละลายช็อกโกแลตด้วยวิธีการตุ ๋น สามารถละลายด้วย
ไมโครเวฟด้วยความร้อนต�่า นานประมาณ 30 วินาที หรือน�า
ช็อกโกแลตใส่โหลแก้วแล้วน�าไปวางไว้ในหม้อที่มีน�้าเดือดก็ได้

ข้อมูลอ้างอิง
http://cooking.kapook.com/view80657.html
http://webboard.yenta4.com/topic/376685
http://www.dailynews.co.th/article/207508

พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาไปพร้อมกันด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้มีรากฐานจาก

การศึกษาและมีวัดเป็นศูนย์กลางในการกล่อมเกลาจิตใจของ

คนในชุมชนให้คิดดี ท�าดี อันจะส่งผลให้เกิดสังคมที่ดีตามมา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน จึงถือโอกาสนี้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กับโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคายด้วย

ในลักษณะของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยสู่ชุมชน รวมท้ัง

ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนของโรงเรียน

วัดพระธาตุบังพวนวิทยาในด้านที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได ้จัดการเรียนการสอน

อยู่ในปัจจุบัน 

 จากการลงนามความร ่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน

ทีต่ัง้อยูช่ายแดนรมิฝ่ังโขงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว

นี้ สะท้อนให้เห็นถึงสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษา

แบบการบูรณาการทางวิชาการร่วมกับชุมชนได้อย่างแท้จริง 

โดย : ณิชชา  กุลเตชะวณิช 



 (ต่อจากหน้า 1) 11 ปี ราชมงคลพระนคร 
 รศ.สภุทัรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครพร้อมจัดงานครบรอบ 11 ปีวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2559 ในชือ่งาน “11 ปี 
RMUTP คิด(ส์)ดี ท�าดี...เพ่ือสังคม”ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2559 
 “ปีน้ีจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
การกระตุ้นจิตส�านึกให้น�าคุณค่าของบุคคลในการด�าเนินชีวิตท้ังใน
เรือ่งการงานและส่วนตวัให้มคีณุธรรม มหีลกัคดิและการปฏบัิตหิรือ
การประพฤติตนที่ดี  มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
ท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ท่ี
ส�าคัญคือได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการการจัดการเรียน
การสอน งานวิจัย การบริการสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ตอกย�้าการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน�าด้านการผลิตบัณฑิต
มอือาชพี และพร้อมก้าวสูม่หาวทิยาลยัดจิทิลั โดยเน้นโชว์ศกัยภาพ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ 1 
จนถึงปีที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการทั้งในด้านความร่วมมือ
กับภาคเอกชนและภาครัฐ ด้านการบริการวิชาการ อันสะท้อนให้
เหน็ถึงศักยภาพในการก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัดิจทิลัได้เป็นอย่างด”ี 
รศ.สุภัทรากล่าว
   ด้านรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะกรรมการ
จดังาน11 ปี RMUTP คดิ(ส์)ด ีท�าด.ี..เพือ่สงัคมได้เตรียมจดักิจกรรมต่างๆ 
ซึง่ล้วนน่าสนใจอย่างหลากหลายตลอดทัง้ 3 วนัทีจั่ดกจิกรรมดงักล่าว 
โดยวันแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นพิธีถวายสักการะ 
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
ต่อด้วยพิธีสงฆ์ การมอบทุนการศึกษาและพิธีเปิดงาน โดย 
มล.ปนัดดา ดิสกุล จากน้ันเป็นพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้
ท�าคณุประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัด้านต่างๆ  ต่อด้วยการเยีย่มชมการ
จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย การบริการวิชาการแก่
สงัคม นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมการประกวด IT Contest การแข่งขนั
ทักษะวิชาชีพบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ 
พระวรราชาธนัิดดามาต ุพร้อมทัง้การสมัมนาในหวัข้อ “ก้าวทนัการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชทีีส่�าคัญ”ของคณะบริหารธรุกจิ ส่วน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ และการ
แข่งขันพัฒนาเกมส์ส�าหรับมือถือสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ด้านคณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประกวด Internation-
al Song  ส่วนในช่วงเยน็เป็นการแสดงคอนเสร์ิตการกศุล โดยมศิีลปิน
มากมายมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตคร้ังน้ี อาทิ วง Silly Fool / แด๊ก Big 
Ass / ป๊อด Moderndog 
  วนัที่สองเริม่เวลา 08.30 น. ดว้ยการโชวค์วามสามารถของ
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละ 8 - 12 คน ใน
การประกวดจนิตลีลาประกอบเพลงและจินตลลีาประกอบเพลงของ
มหาวิทยาลยัฯเทดิพระเกยีรต ิชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ขณะ
เดียวกนัคณะบริหารธุรกิจได้จัดกจิกรรมการประกวดแผนธรุกจิ การ
อบรมเชงิปฏิบตักิาร line sticker workshop และการแข่งขันทักษะ 
Logistics & Supply Chain ต่อด้วยการประกวด International 
Song ของคณะศิลปศาสตร์ขณะที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อโฆษณาเพ่ือรณรงค์ทาง
สังคม (Social Campaign Advertising) ทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อ
สร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพมิพ์เผยแพร่ (Poster) เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ชิงทุนการศึกษากว่า 70,00 
บาท ส่วนคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้จัดกจิกรรมการแข่งขนั
ตอบปัญหาทางวัสดุศาสตร์
  วันสุดท้ายในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการประกวดวงดนตรี ต่อ
ด้วยการประกวดเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษา (Mr. & Miss 
RMUTP) และการเสวนา การจัดการความรู้ในทศวรรษที่ 21 เรื่อง 
KM : การจดัการความรูใ้นทศวรรษที ่21 และการเสวนา “สอนอย่างไร
ในศตวรรษท่ี 21” ส่วนช่วงเยน็มกีารจดังานเลีย้งขอบคณุและฉลอง
ครบรอบ  11 ปี RMUTP นอกจากกจิกรรมทีช่าวราชมงคลพระนคร
จัดขึ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้
ด้วย โดยมีบอร์ดนิทรรศการจัดแสดงสินค้าจากชุมชน ผู้ประกอบ
การและกระทรวงพาณิชย์จ�าหน่ายให้ผู ้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมี
กจิกรรมการอบรมอาชพีฟรขีองคณะศลิปศาสตร์ทีน่่าสนใจมากมาย 
ประกอบด้วย การอบรมสบู่ใสน�้าผึ้ง  การอบรมผสมเครื่องด่ืม 
การอบรมลูกประคบ การอบรมผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ และชมการสาธิต
การท�าพู่มงคลตลอดทั้ง 3 วันด้วย 

 (ต่อจากหน้า 1) บูรณาการ สืบสาน 2 ฝั่งโขง
 รศ.สภุทัรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 11 ปีวันคล้ายวันสถาปนา 
ได ้จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสร ้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ด้วยการพาสือ่มวลชนเยีย่มชม ติดตามผลการบรูณาการ สบืสานสอง
ฝั่งโขง ที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ก้าวสู่...ทศวรรษที ่2 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

โดยเป็นการด�าเนินการบูรณาการการเรียนการสอน 4 คณะร่วมกบั
ชุมชนคอื คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร่วมกบัคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า การติดตามผลการ
บรูณาการ สบืสานสองฝ่ังโขง ทีวั่ดพระธาตบุงัพวนครัง้นี ้ได้รบัความ
สนใจจากส่ือมวลชนเข้าร่วมเยี่ยมชมจ�านวนมาก นอกจากนี้คณะผู้
บรหิาร คณาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องได้ร่วมเดนิทางไปตดิตาม
ผลการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนด้วย โดยได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากพระครูภาวนาเจติยาบาล (เทวี มหาวีโร) 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังบวน จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความส�าเร็จของการน�าผลท่ีได้จากการจัดการเรียนการ
สอนมาถ่ายทอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 
  ท้ังนีโ้ครงการแรกท่ีทางคณะผูบ้รหิารและสือ่มวลชนได้เยีย่ม
ชมคอื ผลการบรูณาการโครงการ“ค่ายนกัออกแบบ มทร.พระนคร-
เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน” ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร่วมกับคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม
ทั้ งนักศึกษา และอาจารย ์จากคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้ร่วมกันบูรณาการการเรียนการสอน
วชิาการออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมและวชิาการวางแผนผงั แนวทาง
การจดัภมูทัิศน์ทางด้านกายภาพให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมชมุชนวดั
พระธาตุบังพวน ต�าบลพระธาตุบังพวน อ�าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนในพืน้ทีร่่วมกนั
วางแผนการพัฒนาวัดและชุมชน เพื่อรักษาคุณค่าและความส�าคัญ
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คงอยู่ 
 ในโครงการดังกล่าวนี้ ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับอาจารย์และ
นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ และธ�ารงศิลปวัฒนธรรมของ วัดพระ
ธาตุบังพวน ด้วยการอบรมการท�าเว็บไซต์แก่นักเรียนโรงเรียนพระ
ธาตุบังพวน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน และการถ่ายท�าสารคดีใน
ลกัษณะของสือ่มลัตมิเีดยีชดุ “สานศลิป์ถิน่โขง” และชุด “การเรียน
รู้คู่บูรณาการ สืนสานสองฝั่งโขง” ซึ่งเป็นการ บูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ข้ันสงู ผลปรากฏว่าได้รบั
ความสนใจจากนกัศกึษา อาจารย์จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติลาวและ
ประชาชนชุมชนวัดพระธาตุบังพวนจ�านวนมาก
 จากนั้นได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยในโครงการสกัดน�้ามันหอม
ระเหยจากใบยาสูบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยใบ
ยาสูบให้ชุมชนวัด พระธาตุบังพวน ซ่ึงทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้น�าไปถ่ายทอดให้ชุมชนดังกล่าว เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนวัดพระธาตุบังพวน โดย
น�าสารสกัดจากใบยาสูบมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ “น�้ามันหอมระเหย
ไล่แมลง” สามารถใช้ไล่ยงุแทนยากนัยงุ และไล่แมลงทกุชนิดทีม่ปีีก 
ซึง่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวติประจ�าวนัอย่างปลอดภยัและ
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ขณะเดยีวกนัได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
วจิยัสูช่มุชน เพือ่ให้ชมุชนน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการศกึษาไปใช้เป็น
แนวทางเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์น�้ามันหอมระเหยไล่แมลงจากใบ
ยาสูบ ถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีการปลูก
ยาสูบอีกด้วย
 ส่วนโครงการสดุท้ายทีเ่ยีย่มชมคอื “การอบรมยวุมคัคุเทศก์
โรงเรยีนพระธาตบัุงพวน” เป็นโครงการบูรณาการการเรยีนการสอน 
คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาการท่องเที่ยว
ได้ฝึกทักษะวชิาชีพของนกัศกึษาสาขาการท่องเท่ียว โดยได้ฝึกอบรม
ยุวมัคคุเทศก์ให้นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน จังหวัด
หนองคาย ซึง่มกีจิกรรมทีน่่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในหัวข้อ “ภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว” หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์” 
ตลอดจนหลักการและข้อควรปฏบัิตขิองมคัคเุทศก์ อกีท้ังยงัได้ศกึษา
ประวัติศาสตร์พุทธสถาปัตย์พระธาตุบังพวน และการนันทนาการ
ส�าหรับมัคคุเทศก์ด้วย 

 (ต่อจากหน้า 1) ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่
 รศ.สภุทัรา โกไศยกานนท์ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า หลงัจากการจดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะธุรกจิ 
(UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามนโยบายของ
รฐับาลเพือ่ให้สถาบนัอดุมศกึษาส่งเสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสร้างช่องทาง
น�างานวจิยัและนวตักรรม พฒันาสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ โดย
มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาวนัน้ ราชมงคลพระนคร
ได้ตระหนักถึงการเป็นผู ้ประกอบการของบุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก รวมทั้งการจัดแสดงผลงานของผู้รับการบ่มเพาะ
และสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเสริมสร้าง
แรงบนัดาลในการเป็นผูป้ระกอบการให้กบัอาจารย์และนกัศกึษา ที่
ผ่านมาพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์บ่มเพาะอย่าง
เนือ่งถือเป็นจุดเริม่ต้นทีด่ใีนการสร้างผูป้ระกอบการหน้าใหม่ให้เกดิ
ขึ้นในสังคม 
 รศ.สภุทัรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ล่าสดุศนูย์บ่มเพาะธรุกจิ 

ราชมงคลพระนครได้ลงนามความร่วมมือสร้างผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (start-up) กับส�านักงานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางแห่งประเทศไทย (สสว) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว) สมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง โดยมี
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน ณ ตกึสนัติ
ไมตร ีท�าเนยีบรฐับาล การลงนามความร่วมมอืครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกจิและสังคม ซึง่ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนกัถงึ ความส�าคัญ
ดังกล่าว ประกอบกับความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ รวมทั้งการเป็นแหล่งรวมของคณาจารย์ บุคลากรที่มี
ศักยภาพทั้งความรู้และประสบการณ์หลากหลายวิชาชีพเป็นปัจจัย
ส�าคัญทีส่ามารถรองรบัการด�าเนนิกจิกรรมบ่มเพาะวสิาหกจิได้ครบ
วงจร โดยมีการด�าเนินการจัดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ที่
มหีน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษาเป็นกลไกหลกัในการ
ด�าเนินการและน�าองค์ความรู้ท่ีเกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา ส่ิง
ประดิษฐ์ของนักวิจัยของสถาบันมาเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของสถาบนัในการสนบัสนนุกระบวนการ
บ่มเพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า เพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคล
พระนครมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงในอนาคต ท่ีผ่านมาจึงได้จัด
โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่ม
เพาะธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจมาร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นอย่างสม�่าเสมอ อย่างเช่น การจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ 
“การสร้างผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยและหัวข้อเส้นทางธุรกิจสู่
วัยรุ่นพันล้าน” โดยคุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนช่ันเนล เอ๊กซ์เชนจ์ (1965) 
จ�ากัด คุณกวิสรา จันทร์สว่าง เจ้าของแบรนด์ Fresh Me ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสรมิความเป็นผู้ประกอบการของนกัศกึษา อาจารย์ และบคุลากร
ในสถาบนัอดุมศึกษา อกีท้ังยงัเป็นการสร้างช่องทางการน�าเสนองาน
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน�าไปพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และก่อให้เกิดผลเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศใน
ระยะยาว
 “นอกจากนี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจยังได้ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอย่างต่อเนือง ล่าสุดเชิญ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ 
อยุธยา ประธานกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ให้มีความ
เข้มแขง็และสามารถด�าเนนิธุรกจิให้เตบิโตต่อไปได้ เชือ่ว่าการจดัตัง้
ศนูย์บ่มเพาะธรุกจิดงักล่าวจะสามารถสร้างผูป้ระกอบการหน้าใหม่
ให ้ เ ข ้ าสู ่ โ ลกอาชีพ ได ้ ตาม วิสั ยทั ศน ์ ของมหาวิทยาลั ยที่
ว่า“มหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลกอาชพี” อย่างแน่นอน ผศ.รมัภากล่าว

 (ต่อจากหน้า 1) เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศษิย์เก่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า 
นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ได้รบัคดัเลอืกจากกระทรวงศกึษาธกิารให้เป็น 1 ใน 769 คน ทีไ่ด้รบัการ
ยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2559 ตามโครงการจดังานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 ซึ่งมีก�าหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรฐัมนตร ีวนัที ่7 มกราคม 2559 เนือ่งในงานฉลองวนัเดก็แห่งชาติ
 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช กล่าวว่า นางสาวพลอยนภัส เป็นผู้
มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น ตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ที่ผ่านมาเป็นนักกีฬา แบตมินตันประเภทเยาวชนดีเด่นขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และรางวัลนักกีฬาแบตมินตันเยาวชนดีเด่นจากการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ปีนี้มีเกณฑ์การคัดเลือกที่
ค่อนข้างเขม็ข้น อย่างเช่นทกุปีทีผ่่านมา เช่น ต้องเป็นนกัศกึษาทีเ่กดิ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ต้องเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือ
สังคม อทิุศตน เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม มคีวามมานะอดทน ช่วยเหลือ
บิดามารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต ซ่ึงนางสาวพลอย
นภสั เป็นผู้ทีม่คุีณสมบตัติรงตามเกณฑ์ดงักล่าว และการทีน่กัศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับคัดเลือกให้เป็น
เยาวชนดเีด่นในคร้ังนี ้ถอืเป็นอหีนึง่ความภาคภมิูใจของมหาวิทยาลัย
ที่สะท้อนถึงคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีสู่สังคม 
  นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล กล่าวว่า ไม่คิดว่าจะมี
โอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นระดับประเทศเพราะเป็น
รางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก พอได้รู้ก็ดีใจมากรีบบอกพ่อกับแม่ให้ทราบ ซึ่ง
ท่านก็ดีใจจนน�้าตาไหล ที่ผ่านมาเป็นเพียงนักกีฬาตัวเล็กๆ คนหนึ่ง 
ที่ตั้งใจกับการเป็นนักกีฬาอย่างมากเพ่ือตนเอง พ่อแม่และ
มหาวิทยาลัย เพราะมใีจรักในการเล่นกฬีาแบตมนิตนัเป็นชวิีตจติใจ 
พอได้รางวัลครั้งนี้ ท�าให้มีก�าลังใจขึ้นมากที่จะเล่นกีฬาควบคู ่
ไปกับการเรียนต่อไป และเชื่อเสมอว่าการท�าความดีส่งผลดีเสมอ 



Bike for Dad ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในกิจกรรม 
“ปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD” โดยเปิดศูนย์เป็นสถานี
บริการในพ้ืนที่จัดต้ังศูนย์บ�ารุง/ซ่อมแซม จักรยานให้
กบัประชาชนและผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม พร้อมบรกิารอาหาร
น�า้ดืม่พร้อมบรกิารห้องสขุา เมือ่วันที ่11 ธนัวาคม 2558

รับโล ่ เชิดชูเกียรติ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดี เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติจาก นายขจร 
จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา ในฐานะสถาบันการศกึษาทีน่กัศกึษาพกิาร 
ได้รบัรางวลัพระราชทาน โดยนายคมกฤษณ์ จริพงศ์ววิฒัน์ 
นั กศึ กษาผู ้ พิ ก ารทางสายตา  คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ได ้ รับการคัดเ ลือกให ้รับราง วัล
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ณ 
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

กองบรรณาธิการ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ปรึกษา : รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์/รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท/ผศ.ลักขณา จาตกานนท์  บรรณาธิการ : นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ 
กองบรรณาธกิาร : นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย นางสาวศลีุพร หวงัชูชอบ นางสาวมารศร ีสรรพนา นางสาวจฑุามาศ ฉตัรสรุยิาวงศ์ นางสาวฉววีรรณ มะโนปา นางสาวลดาวลัย์ ค�าไพรนิทร์ นายอาธปิ ปัญญาประเสรฐิ นางสาวณชิชา กลุเตชะวณชิ 
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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน พบกับขาเม้าท์เป็นฉบับที่ 2 

แล้วนะคะ ในช่วงปีใหม่หนีไปเท่ียวไหนกันมาบ้างคะ 

เข้าเรื่องเม้าท์มอยดีกว่า เริ่มด้วยงานจิตอาสาเลยค่ะ 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจจิตอาสา “ท�าดีเพื่อพ่อ” 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดี 

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ แหมเหล่านักศึกษาต่าง

ขยันขันแข็ง ช่วยกันท�าความสะอาดบริเวณด้านใน 

และนอกคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ไม่อยากเม้าท์เด็กรุ่นใหม่ ใจอาสานะคะอิอิ  น้อยหน้า

ซะที่ไหนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาชุมชนและโรงเรียน โดยนักศึกษาร ่วมกัน

ท�าความสะอาด และทาสปีรับปรุงอาคารเรียน ในโครงการ 

“เติมน�้าใจ แต้มสีให้โรงเรียน” ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค 

เป็นการท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชมน์

พรรษา 88 พรรษา  บริหารก็มาเต็มกับ “โครงการ

ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ วิถีชีวิตอย่างไทย

ตลาดน�้าคลองวัดตลิ่งชัน” โดยผู ้ช่วยศาสตราจารย์

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป็นประธาน ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมให้เยาวชนรุ่นใหม่

เป็นคนตื่นตัวและลงมือท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

โดยการจัดโครงการ ครัง้นีเ้ป็นการบรูณาการเรยีนการสอน 

ในวิชาบริหารโครงการ ณ ตลาดน�้าสองคลองวัดตลิ่งชัน 

 แหมๆจะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ค่ะกับ คณะศิลปศาสตร์ 

ฉบับที่แล้ว งัดไม้เด็ดโครงการ The Voice RMUTP 

มาสูก้บัเวท ีจนิตลลีาของท่านรองฯ ยทุธภูม ิคราวน้ีกมี็มา

ให้เยาวชนได้แสดงศกัยภาพในความรู้ความสามารถอกีหนึง่

กจิกรรม “ขงเบ้งท่องเทีย่วไทย” เป็นการแข่งขนัตอบปัญหา

การท่องเที่ยว ขาเม้าท์ว่าเหล่ากูรูการท่องเที่ยวต้องไป

รวมตัวอยู่เวทีนั้นแน่ๆ  เม้าท์มอยมาก็หลายคณะ

แล้วก็มีอีกหนึ่งคณะค่ะที่บอกมาว่าจะยอมได้ไงกับคณะ

บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ท่ีเชิญชวนเยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

จากทุกสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศเข้าร่วมชมและเชยีร์ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วย

ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร 

พร้อมทนุการศกึษากว่า 35,000 บาท ในวนัท่ี 18 มกราคม 

2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)  มาถึงคณะ

ที่ขอเม้าท์อีกคณะค่ะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

น�าทพัโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอารโิย ทีข่นเหล่าคณาจารย์ 

และนกัศึกษาบุกท�าเนยีบรฐับาลว่ากันว่าจดัมาอย่างต่อเนือ่ง

ทกุปีเลยทเีดยีว เพือ่จดัดอกไม้เวททีีป่ระทบัภายในบรเิวณ

พิธีการจัดงานสโมสรสันนิบาต ประจ�าป ี  2558 

ณ ท�าเนยีบรฐับาล  จุ.๊..จุ.๊.. แอบเม้าท์ถึงกองสื่อสาร

องค์กรบ้างดีกว่าค่ะ กับกิจกรรมค้นฟ้าคว้าพิธีกรดาว 

เด่นทั้ง 6 รประจ�า RMUTP แอ่น.. แอน.. แอ๊น พิธีกร

จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ พิธีกรชาย จาก

คณะบริหารธุรกิจ งานนี้มีแว่วมาว่าเหล่าพิธีกรที่ได้รับ

การคัดเลอืกจะไปปรากฎตวัตามเวทีต่างๆ ของมหาวทิยาลัย

ด้วย  มาถึงเวทีเอาใจขาร็อคบ้าง กับคอนเสิร์ต 11 ปี 

RMUTP “คิด(ส์)ด ีท�าด…ีเพือ่สงัคม” ในวนัที ่18 มกราคม 

2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีศิลปิน ป๊อด 

Moderndog / แด๊ก Big Ass / Silly Fools ณ ลาน

เอนกประสงค์ อาคาร 2 ประตู 1 คณะบริหารธุรกิจ 

อย่าบอกใครนะคะ ขาเม้าท์จองหน้าเวทค่ีะ  เรือ่งสดุท้าย

ที่อยากจะเม้าท์ ขอแวะมาที่เวทีประกวด Mr. & Miss. 

RMUTP 2016 ค่ะ บรรดาหนุ ่มหล่อสาวสวยต่างก็

แสดงความสามารถกันเต็มที่นะคะคุณขา เรียกได้ว่า

ไม่มีใครยอมใคร ไม่มีพ่ี ไม่มีน้องกันเลยท่ีเดียวเชียว 

ว่าแต่ว่าผู้ชนะจะเป็นใคร เราต้องไปตามลุ้นกันเวทีใหญ่

ในงาน 11 RMUTP ปีคิด(ส์)ดี ท�าดี...เพื่อสังคมค่ะ 

เป็นไงบ้างคะข่าวที่ขาเม้าท์เตรียมมา ฉบับนี้ เม ้าท์พอ

หอมปากหอมคอนะคะท่านผู้อ่าน ไม่ว่าท่านจะอยูค่ณะไหน 

หน่วยงานใด มีกิจกรรมที่ไหนเราก็จะเม้าท์ คณะใด 

หนว่ยงานไหนอยากเป็นข่าวส่งเรือ่งมาหาเรา ซบุซบิรมิรัว้ 

ข่าวเม้าท์มันส์ ที่สุดในสามโลก ทาง cci@rmutp.ac.th 

ฉบับนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันฉบับหน้านะคะทุกท่าน

 ต้อนรับ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof. Paresh 
Narayan,Co-Directorจาก Centre for Economics 
& Financail, Deaking University ประเทศออสเตรเลยี 
ซึ่งเข้าเยี่ยมชม และเจรจาเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส�านักงานอธิการบดี 
เม่ือเร็วๆนี้

อบรมพิธีกร กองสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการการอบรมบุคลากรสู ่การเป ็นพิธีกร
มืออาชีพ และได้รับเกียรติจาก คุณมินดา นิตยวรรธนะ 
พธีิกรรายการผูห้ญงิถงึผูห้ญงิ เป็นวทิยากร ณ ห้อง 1502 
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2558 

โดย : เม้าท์ซี่
เทศนาธรรม  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ร่วมกจิกรรม
การเทศนาธรรม ในสมดุลแห่งการพัฒนาคน (นักศึกษา
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา) พัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก 
พระครู ภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัด
พระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เป็นผู้เทศนาธรรม ณ 
ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส�านักงานอธิการบดี ราชมงคล
พระนคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559


