
ราชมงคลพระนคร เผยจ�านวนบณัฑติจบใหม่ 
มีงานท�ากว่า 92% พร้อมส่งต่อบณัฑติคุณภาพสู่สถานประกอบการ

สกู๊ป
พิเศษหน้า 2

นานา
สาร ะ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจ�าเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
กองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้
ต้องขยาย

ตอกย�ำ้ค่ำนยิมหลักสถำบนั คดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ ท�ำอย่ำงมอือำชพี 
(Think Creatively Do Professionally) เดินหน้ำส่งต่อ
บัณฑิตคุณภำพสู่สถำนประกอบกำร 

ราชมงคลพระนคร เผยตัวเลข
จ�านวนบณัฑติมีงานท�า สูงถึง 92% 

อธกิารบดเีผยแผนยทุธศาสตร์  เน้นปฏิรูปหลักสูตร

การศึกษา พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยดจิิทัล มุ่งผลิต

บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ

รศ.สุภัทรา ร่วมหารือส�านักงาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมงานใหญ่ 

เผยแผนยุทธศาสตร์

เปิดตัวละครเวทเีฉลิมพระเกียรติ  “Sound of Love”

อ่านต่อหน้า 3

เตรียมควำมพร้อม เปิดตัวโครงกำร ละครเวที
เฉลิมพระเกียรติ Sounds of Love อย่ำงย่ิงใหญ่ ณ 
ศำลำเฉลิมกรุง ปลำยเดือนกันยำยนน้ี อ่านต่อหน้า 3 อ่านต่อหน้า 3

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย Thailand 4.0



	 สวัสดีค่ะชาวราชมงคลพระนครทุกท่าน	ในฉบับนี้ผู้เขียน
ขอเสนอสาระความรู ้ ที่มีประโยชน์แถมเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอย่าง	 “โรคออฟฟิศ
ซินโดรม”	 โรคฮิตของเหล่าชาวออฟฟิศที่ต ้องนั่งท�างาน
ตลอดเวลา	แทบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปไหนมาไหน	ท�าให้
กล้ามเนื้อเกิดการตึงเครียด	เมื่อนั่งนานๆ	จะก่อให้เกิดอาการ
กล้ามเนื้ออักเสบ	ปวดเม่ือยหลัง	 ไหล่	 คอ	บ่า	 แขน	ข้อมือ	
บางรายปวดเกร็งอย่างรุนแรงจนหันคอ	 หรือก้มเงยไม่ได้เลย

จากความส�า เ ร็จในการบูรณาการความรู ้กับชุมชน
วัดพระธาตุบังพวน	 จ.หนองคาย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	 ได้ต่อยอดการบูรณาการความรู ้โดยผสาน
ความร่วมมือกับชุมชนบ้านจ�ารุง	 จ.ระยอง	 สร้างเวิร์คช็อปพัฒนา
ชุมชน	 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามแนวคิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	ภายใต้โครงการ	“จ�าปาลาว	On	The	Beach”	

รศ.สภุทัรา	โกไศยกานนท์	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาชมุชน	
ซ่ึงถือเป็นเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ	ในด้านการสร้างงานวิจัย	
สิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ชมุชน
และการให้บริการวิชาการแก่สังคม	 เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ
โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม
และรักษาสิง่แวดล้อม	จงึได้เกดิโครงการจ�าปาลาว	On	The	Beach	
ขึ้นเพื่อยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้
ในอนาคต

ที่ผ ่านมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ของราชมงคลพระนคร	 ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยแห ่ งชาติลาว	 ออกแบบปรับภูมิ ทัศน ์ ให ้กับ
วัดพระธาตบุงัพวน	จ.หนองคายและพฒันาชมุชนด้วยการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ให้จ.หนองคาย	ได้รบัรางวลัระดบัประเทศในงานโอทอป
ประจ�าปี	2559	ส่วนปีน้ีมหาวิทยาลัยฯ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการปรับภูมิทัศน์
ออกแบบแผนผังและรูปแบบที่อยู่อาศัยเชิงท่องเที่ยวให้กับชุมชน
บ้านจ�ารุง	จ.ระยอง

การปรับภูมิทัศน ์ ชุมชนบ้านจ�ารุงคร้ังนี้ 	 เป ็นการฝ ึก
ประสบการณ์วิชาชพีให้กบันกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

โดย : มำรศรี  สรรพนำ

โดย : ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

โรคยอดฮิตของชาวออฟฟิศ

ราชมงคลพระนคร บูรณาการความรู้ ผ่านโครงการ 
“จ�าปาลาว On The Beach” ยกระดบัชุมชนบา้นจ�ารุง จ.ระยอง

การออกแบบ	3	สาขาคือ	สาขาสถาปัตยกรรม	ท่ีออกแบบแผนฝัง
ปรบัภมูทิศัน์ให้เป็นการท่องเทีย่วเชงิระบบนเิวศวทิยาด้วยการสร้าง
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ	สังคมและ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับชุมชน	 สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ออกแบบของที่ระลึกให้กับชุมชน	 และ
สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนยังได้มีส่วนร่วม
ในการจัดอบรมหลักสูตรถ่ายภาพเบื้องต้นและจัดท�าสื่อวีดีทัศน์
ขั้ น ต อนก า รปฏิ บั ติ ง า น สั ง ค ม แ ล ะภู มิ ทั ศ น ์ วั ฒ น ธ ร ร ม	
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันได้ร่วมพัฒนาชุมชน
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์และเพนท์สี
ครามจากธรรมชาติบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย	 โดยใช้สารข้นจากแป้ง
หัวบอน	ดัดแปลงในเชิงพาณิชย์มาวาดเขียน	สร้างลวดลายเป็นของ
ท่ีระลึก	 เช่น	ภาพแขวนผนัง	การสร้างลวดลายบนเสื้อยืด	ขณะที่

คณะศิลปศาสตร์จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับเยาวชนบ้านจ�ารุง	
เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางวิชาชีพ	ส่วนคณะบริหารธุรกิจได้จัดการ
ฝึกอบรมการท�าแผนการตลาดให้กับสมาชิกบ้านจ�ารุง	เพ่ือน�าไปใช้
ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของชุมชนด้วย

พอนมะนี	แพงทอนชัย	นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	กล่าวว่า	
ได้น�าใบขลู่	 ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรของชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เด่นของชุมชนบ้านจ�า	รุงมาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ	น่าซื้อ	
โดยร่วมกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของราชมงคล
พระนครช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์โดยเน้นความสวยงาม	 ง่ายต่อการ
ใช้งาน	 และดึงดูดใจผู้ซื้อ	 ที่ส�าคัญคือเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยและประเทศลาว	 พอตนได้เห็นผลิตภัณฑ์เป็นรูป
เป็นร่างและถูกใจคนในชุมชน	ท�าให้มีก�าลังใจและภูมิใจมากท่ีได้ใช้
ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการท�างานจริงเพื่อสร้างประโยชน์ใช้สังคม 

และอาจมอีาการเรือ้รงัไปถงึขัน้มอีาการหมอนรองกระดกูเสือ่ม	
หรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้	 อาการใกล้ตัวนี้
ถ้าเป็นมากจะก่อกวนระบบประสาทอัตโนมัติบริเวณคอและ
ศีรษะ	ท�าให้ปวดเมื่อยคอ	ตาพร่า	หูอื้อ	มึนศีรษะ	หากละเลย
ไม่ใส่ใจอาจถึงขั้นวูบได้	ดังนั้นควรหมั่นสังเกตและใส่ใจตัวเอง
อย่างสม�่าเสมอ
	 แม้จะมีวิธีการรักษาโรคดังกล่าว	 แต่ก็ท�าให้เสียทั้งเวลา
และค่าใช้จ่าย	คงดีกว่าหากออฟฟิศซินโดรมจะไม่มากล�้ากราย	
ฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงอุปกรณ์บางอย่าง	
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงกับอาการนี้ให้น้อยลง	 เริ่มจากกะพริบ
ตาบ่อยๆ	 ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขนทุกๆ	 1	 ชั่วโมง	
พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ	 10	 นาที	 เปลี่ยนท่าการ
ท�างานทกุ	20	นาท	ีนัง่หลงัตรงชดิขอบด้านในของเก้าอี	้วางข้อมอื	
ในต�าแหน่งตรง	ไม่บิด	หรืองอข้อมือขึ้นหรือลง	
	 นอกจากนี้ เป ็นการปรับอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ส�านักงาน	
คอมพิวเตอร์	 ตั้งจอคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดควรอยู่ระดับ
สายตา	 ในท่านั่งที่คุณรู้สึกสบาย	 จอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ห่าง
เท่ากับความยาวแขน	 ซ่ึงเป็นระยะที่อ่านสบายตา	 ควรให้จอ
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อยู่ในมุมที่เหนือกว่าระดับตาเล็กน้อย	ใช้เมาส์	โดยพักข้อศอก
บนที่รองแขน	 และสามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่จ�ากัดพื้นที	่
โต๊ะ-เก้าอี้	 ควรปรับให้ขอบของเบาะเก้าอี้ต�่ากว่าระดับเข่า	
ลองนั่งบนเก้าอี้	 แล้ววางเท้าลงบนพื้น	 ให้ขาท�ามุมประมาณ	
90	องศา	ปรับพนักพิงให้รองรับกับหลังส่วนล่าง	ถ้าไม่สามารถ
ท�าได้ใช้หมอนหนุนหลังส่วนล่าง	 ปรับท่ีรองแขนให้อยู่ระดับ
ข้อศอกและไหล่อยู ่ในระดับที่ผ่อนคลาย	 ปรับให้มีช่องว่าง
ระหว่างขอบเก้าอี้กับขาด้านหลัง	ปรับที่วางคีย์บอร์ดให้อยู่ใน
ระดับข้อศอก	ท�ามุม	90	องศา
	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอุปกรณ์หลักที่ต ้องใช้แล้ว	
ควรให้ความส�าคัญเรื่องออกก�าลังกายด้วย	 โยคะเป็นการ
ออกก�าลังกายที่เหมาะสมมาก	 เพราะยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ	ได้ดี	รวมถึงการออกก�าลังกายด้วยวิธีอ่ืนๆ	เพื่อ
เสริมสร้างความแขง็แรงของสุขภาพและกล้ามเน้ือ	เพยีงเท่านี.้..
ออฟฟิศซินโดรม	ไม่มากล�้ากรายให้วุ่นวายกับคุณแน่นๆ	



 (ต่อจากหน้า	1)	ร่วมยินดี “บัณฑิตใหม่” รั้วราชมงคล
พระนคร ปี 57	เพิ่งผ่านพ้นไปฟมาดๆ	ส�าหรับพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ครั้งที่	29	ในวัน
ท่ี	 8	 กันยายน	 2559	 (ช่วงเช้า)	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างพร้อม
เพรียงกันจ�านวนทั้งสิ้น	2,967	ราย	โดยบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี	จ�านวน	2,871	รายและระดับปริญญาโท	74	ราย	นอกจาก
นี้มีได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มีจ�านวนทั้งสิ้น	10	ราย
	 ปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ“นางจิรารัตน์	 ยุคแผน”	
หรือ	ป้าแอ็ด	วัย	76	ปี	10	เดือนได้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป	
คณะบริหารธุรกิจ	 โดยนาง	 	 จิรารัตน์	 	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 การ
เรียนไม่มีค�าว่าสายเกินไป	 อย่างคิดว่าแก่แล้วเรียนไม่ได้	 จง
มองว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน	ทุกคนสามารถเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิต	
โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากแล้ว	 อย่าอยู ่เฉยๆ	 เพราะจะท�าให้เกิด
โรคซึมเศร้า	 จงหาส่ิงที่ท�าแล้วมีประโยชน์อย่างการศึกษาเล่า
เรียนที่ดิฉันเลือกศึกษาหาความรู ้ใส่ตัวเอง	 เพราะนอกจากจะ

 (ต่อจากหน้า	1)	ราชมงคลพระนคร เผยจ�านวนบัณฑิต

จบใหม่ มีงานท�ากว่า 92% พร้อมส่งต่อบัณฑิตคุณภาพ

สู่สถานประกอบการ 

 มรศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	เปิดเผยว่า	จากผลส�ารวจการมี
งานท�าของบัณฑิตราชมงคลพระนคร	ประจ�าปีการศึกษา	2557	
พบว่า	จ�านวนบัณฑิตจบใหม่จากรั้วราชมงคลพระนครมีอัตรา
การมีงานท�ามากถึงร้อยละ	 92	 	 โดยคณะที่มีจ�านวนบัณฑิตมี
งานท�ามากที่สุด	คือ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คิดเป็น
ร้อยละ	98	มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู ่ที่	17,500	บาท	รองลงมา
คือคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	
คิดเป็นร้อยละ	 97	 มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู ่ที่	 15,000	 บาท	
และคณะศิลปศาสตร์	คิดเป็นร้อยละ	95	มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย
อยู่ที่	15,000	บาท	หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี	2552-ปัจจุบัน
จะพบว่าอตัราการมงีานท�าของบณัฑติราชมงคลพระนครมค่ีาเฉลีย่
ที่สูงขึ้นทุกปี	ทางด้านสถานประกอบการที่บัณฑิตเข้าไปร่วมงาน
มากที่สุดคือ	หน่วยงานเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	59	รองลงมาคือ
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 คิดเป็นร้อยละ	 38	 และอื่นๆ	
คิดเป็นร้อยละ	3	
	 ด้านผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า	 กล่าวว่า	 นอกจากผลส�ารวจการมีงาน
ท�าของบัณฑิตแล้ง	มหาวิทยาลัยฯ	ยังได้จัดท�าการประเมินผล
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตท้ังทางด้านคุณธรรม	
จริยธรรม	ด้านความรู ้	ด้านทักษะทางปัญญา	ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	ความสามารถด้าน
การวิเคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	
ผลการประเมินพบว่านายจ้างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ท�างานของบัณฑิตเป็นอย่างมาก	คิดเป็นร้อยละ	90%	
	 “จะเห็นได้ว ่าผลของการประเมินทั้งในด้านการมีงาน
ท�าและความพึงพอใจของนายจ้างนั้นมีอัตราท่ีสูง	นับเป็นการ
การันตีความส�าเร็จในการด�าเนินทิศทางของค่านิยมหลักของ
สถาบันที่ว ่า	 คิดอย่างสร้างสรรค์	 ท�าอย่างมืออาชีพ	 (Think	
Creatively	Do	Professionally)	 ได้เป็นอย่างดี	 เพราะราช
มงคลพระนครไม่ได้เพียงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน
วิชาการเพียงอย่างเดียว	แต่รวมไปถึงการสร้างบัณฑิตที่มีความ
สร้างสรรค์	 ผสานทฤษฎีและจินตนาการได้อย่างลงตัว	 พร้อม
ทั้งสามารถปฏิบัติงานได้เฉกเช่นเดียวกับมืออาชีพ	นั่นจะส่งผล
ให้งานที่ได้มีความแตกต่าง	 น่าสนใจ	 ซึ่งเป็นการตอบโจทย์
ความต้องการของสถานประกอบการท่ีต้องการคนรุ ่นใหม่มี
หัวคิดทันสมัย	 และสามารถท�างานได ้ เป ็นอย ่าง ดี”	 รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ากล่าว

 (ต่อจากหน้า	1)	ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมงาน

ใหญ่ เปิดตัวละครเวทีเฉลิมพระเกยีรติ  “Sound of Love”

	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 พร้อมผศ.ยุทธภูมิ	 สุวรรณเวช	
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	รศ.วิมลพรรณ	
อาภาเวท	 รองอธิการบดีฝ ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ	์
และคณะท�างานในฐานะฝ่ายประสานงานโครงการละครเวที
เฉลิมพระเกียรติ	เสียงแห่งความจงรักภักดี	:	Sounds	of	Love	
ร่วมประชมุกบั	ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีมนีางพชัราภรณ์	
อินทรียงค์	รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานประชุม
วางแผนการจัดงานพิธีเปิดโครงการ	ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ	
เสียงแห่งความจงรักภักดี	:	Sounds	of	Love	ณ	ห้องประชุม
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	
	 ส�าหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติ
ครบ	 70	 ปี	 9	 มิถุนายน	 2559	 นี้ 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลได้รับมอบหมายจากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
ให้ดูแลการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ	เสียงแห่งความ
จงรักภักดี	:	Sounds	of	Love	ซ่ึงจัดพิธีเปิดโครงการในวันที่	
24-25	 กันยายน	 2559	 ณ	 ศาลาเฉลิมกรุง	 เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร	ล่าสุดที่ประชุมมีมติให้โอกาสนักศึกษาได้เข้า
สู ่กระบวนการผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม	 และจัดละครเวที
ภายใต้คอนเซ็ป	เสียงแห่งความจงรักภักดี	:	Sounds	of	love	
ท้ังนี้นักเรียน	นักศึกษา	เยาวชน	และประชาชนท่ัวไปจะได้รับ
บัตรชมละครเวทีท้ัง	9	เรื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	โดยมีก�าหนด
แสดงในเดือนตุลาคม	 2559	 ถึงเดือนเมษายน	 2560	 ผู้สนใจ
สามารถตรวจสอบรอบการแสดงและส�ารองบัตรผ่านทางเว็ปไซต์	
http://soundsoflove.rmutp.ac.th	

 (ต่อจากหน้า	1)	เผยแผนยทุธศาสตร์ราชมงคลพระนคร 
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		 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เปิดเผยว่า	 ได้ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	
(พ.ศ.2560	-2579)	ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับท่ี	 12	 เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศของรัฐบาลนั้น	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก�าหนดเป้าหมาย
เพือ่ความยัง่ยนื	3	ระยะ	เริม่จากระยะสัน้	5	ปี	มุง่เน้นปรบัโครงสร้าง
องค์กรด ้านบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท้ังด ้าน
การเรียนการสอน	พื้นฐานทางกายภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เช่น	 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการศึกษาออนไลน์	
ส่วนระยะกลาง	5-10	ปี	มุง่สร้างองค์ความรูเ้พือ่สร้างความเชีย่วชาญ	
และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับภาคอุตสากรรม	เพื่อให้
เกิดความร่วมมือเชิงลึกกับภาคอุตสาหกรรม	และเป็นการสร้าง
นักปฏิบัติรุ ่นใหม่	 ส�าหรับระยะยาว	 10-15	 ปี	 จะเน้นการท�า
โครงการเมกะโปรเจคท์	 เพื่อให้ทุกคณะได้บูรณาการท�างาน
ร ่วมกันกับอุตสาหกรรมในลักษณะเครือข ่ายให ้ เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในอนาคต
	 รศ .สุ ภัทรา 	 กล ่ าวว ่ า 	 	 นอกจากนี้ มหาวิทยา ลัยฯ	
ได้ปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่	โดยค�านึงถึงความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมเป ็นหลัก	 โดยการปรับหลักสูตรดังกล ่าว
เป็นการน�าจดุแขง็ของมหาวทิยาลัยในด้านการผลิตบณัฑตินกัปฎบิตัิ
ให ้มีความพร ้อมท้ังในด ้านทฤษฎีและปฏิบัติผสมผสานกับ
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียน
การสอน	ไม่ว่าจะเป็นส่ือการเรียนการสอนดจิทัิล	หรือการบูรณาการ
องค์ความรู ้ในรูปแบบสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม	อันจะส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครมศีกัยภาพสูง	สามารถท�างานในสถานประกอบการ
หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันที
	 “เรามุง่เน้นการพฒันาบณัฑติให้ก้าวสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ
ในอนาคตด้วยการปรับพื้นฐานการศึกษาให้ทันสมัยมากข้ึน	
ที่ส�าคัญทุกหลักสูตรต ้องเรียนรู ้วิธีการเป ็นผู ้ประกอบการ	
นอกจากนี้ยังสร้างความแตกต่างให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
โดยการพฒันาหลักสูตรร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม	 และเพิม่องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหลักสูตร	อีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล
และอุตสาหกรรม	 อีกทั้งยังเพิ่มองค์ความรู ้ด ้านภาษาที่สาม	
อย่างเช่นภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 รวมทั้งการเพิ่มทรานสคลิป
กิจกรรม	 และหลักสูตรสหกิจศึกษาให้บัณฑิตด้วย	 จึงถือเป็น
อาวุธท่ีมหาวิทยาลัยติดไว ้เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตราช
มงคลพระนคร	ที่ผ่านมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชนก�าหนดทิศทาง	ออกแบบรายวิชาในหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้สมบูรณ์เหมาะกับการน�าไปประยุกต์ใช้จริงใน
การเป็นผู ้ประกอบการหลังส�าเร็จการศึกษา”รศ.สุภัทรากล่าว
	 ผศ.เฟื ่องฟ้า	 เมฆเกรียงไกร	 รองอธิการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย	กล่าวว่า	ล่าสุดได้ร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม	
4	 บริษัท	 ได้แก่	 บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง	 จ�ากัด,	
บริษัทคูก้า	โรโบติคส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด,	บริษัท	เฟสโต้	จ�ากัด	
และบริษัท	 ซีทีเอเชีย	 โรโบติกส์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความร ่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค ์ความรู ้และ
บุคลากร	และเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ	หน่วยงานเอกชนในการพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้าน
อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ	โดยร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	 การฝึกอบรม	 การพัฒนา
ส่ือการศึกษา	การค้นคว้าวิจัย	ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมกัน	
นอกจากน้ียงัสนบัสนนุและฝึกฝนให้นกัศกึษาและอาจารย์ได้ท�างาน
ร่วมกับภาคธุรกิจ	 ก่อให้เกิดความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์และมี
สมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน
	 “นับว่าเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู ้
ร่วมกับภาคเอกชนอย่างยั่งยืน	ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบูรณาการ
องค์ความรู้กับบริษัท	ซีทีเอเชีย	โรโบติกส์	จ�ากัด	ในการพัฒนา
นวัตกรรมกรรมทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน	
หรือการบูรณาการองค ์ความรู ้ ในแนวราบร ่วมกับบริษัท	
สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง	จ�ากัด	ในการสร้างส่ือและระบบ
การเรียนการสอน	 การฝึกอบรมแบบอัจฉริยะ	 อันจะน�าไปสู ่
การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าต่อ
ผูป้ระกอบการ	สงัคม	และสนบัสนนุการก้าวเป็นผูป้ระกอบการใหม่
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอนาคต
อีกด้วย”รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว

เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว	 ยังเกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย
อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างให้ผู ้สูงอายุในสังคมไทยได้ด�าเนินรอย
ตาม	และพิสูจน์ว่าสามารถเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิตจริงๆ
ส�าหรับบรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้เต็มไป
ด้วยความคึกคักจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง	และรุ ่นน้องนักศึกษา
ชาวราชมงคลพระนครจนแน่นขนัด	 แต ่ก็ เต็มไปด้วยความ
อบอุ ่นอย่างทุกปีท่ีผ่านมา
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เลขที่	399	ถ.สามเสน	แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กทม.	10300	โทร.0	2665	3777	ต่อ	6930	http://prd.rmutp.ac.th	พิมพ์ที่	บริษัท	ทีนส์	ทีม	จ�ากัด	โทร.	02373	3598-9	www.teensteam.co.th

	เม้าท์มอยกันมายาวนานเลยทีเดียวนะคะ	เวลาเดิน
เร็วจริงๆ	 ฉบับนี้ฉบับที่	 6	 แล้ว	 เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่าน
ใกล้ฤดูหนาวแล้ว	 วางแผนการเดินทางไปเท่ียวไหนกันบ้างเอ่ย	
ใครมีไอเดียร์เด็ดๆ	แบ่งปันเม้าท์บ้างนะคะเผื่อเม้าท์จาได้อาศัย
ไปด้วย..อิอิ 	 เริ่มกันที่เรื่องนอกรั้วของเราก่อนดีกว่าค่ะขอ
แสดงความยินดีกับนางสาวญาณิชสา	 ศิริมุลกุล	 ศิษย์เก่าสาขา
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 	 (รุ ่ น 	 48)	
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร		โดยได้รบัรางวลัประเภท	สกูป๊ข่าวยอดเยีย่ม	ชือ่ผลงาน	
“ตามตดินาทชีวีิต	เหตรุะเบดิราชประสงค์”	ในงาน	“นาฏราช”	
ครั้งที่	 7	 ประจ�าปี	 2558	 จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 ณ	 หอประชุมกองทัพเรือ	
เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวราชมงคลพระนครจริงๆนะคะ	

	มาถึงเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยที่ก�าลังเป็นประเด็นอัน	กุ๊งกิ๊ง	
มุ้งมิ้ง	ฟรุ้งฟริ้ง	กิงก่องแก้ว	ของบรรดาพี่ๆน้องๆแต่ละคณะกัน
ดกีว่าค่ะ	เริม่ต้นทีค่ณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมได้ด�าเนนิโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ประจ�าปี	 2559	 โดยผศ.ดร.สุชาดา	
เกตุดี	 คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงานและกล่าว
ต้อนรับนักศึกษา	 รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีผศ.ยุทธภูมิ	 สุวรรณเวช	
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	 เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อทรานสคริปกิจกรรม	 ราชมงคลพระนคร	
พร้อมพานักศึกษาเดินทางไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	 กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์	 ณ	 ค่ายสะเทินน�้าสะเทินบก	 กองพันนาวิกโยธิน	
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	จังหวัดชลบุรี	งานนี้พี่น้องเค้าร่วม
กันท�ากิจกรรมน่ารักกันเลยทีเดียว	 	 	 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	 ก็มีเร่ืองมาให้เม้าท์	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ชญาภัทร์	 กี่อาริโย	 เปิดกิจกรรม	 รับน้องสร้างสรรค์	
ประจ�าปีการศึกษา	2559	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่
รุ่นน้องให้เกิดความสมานสามัคคี	และอ.ปิยะธิดา	สีหะวัฒนกุล	
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ควบคุมการด�าเนินกิจกรรมให้
อยู ่ในความเรียบร้อยปลอดภัย	 ตามนโยบายการรับน้อง
สร้างสรรค์ของมหาวทิยาลยั	ไม่ให้เกดิความรุนแรงและปลอดจาก
อบายมขุทกุประเภท	โดยได้รบัความร่วมมอือย่างดจีากอาจารย์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 คณาจารย์	 และนักศึกษาทุกชั้นปีท่ีร่วม
กิจกรรม	 	ต่อเลยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่	 อาจารย์
อรรถการ	 สัตยพาณิชย์	 คณบดีเป็นผู้น�าทีม	 เปิดงานวิชาการ
พบนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2559	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้นกัศกึษาใหม่	ได้ทราบถงึข้อปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	
รวมถงึการวางแนวทางการศึกษาระหว่างศกึษาในมหาวทิยาลัยฯ	
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ ่มนักศึกษา	 รุ ่นพ่ี	
คณาจารย์	และสถาบันการศึกษา	โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการ
แนะน�าผู้บริหารของคณะ	อาจารย์ประจ�าสาขา	และอาจารย์
ทีป่รกึษานกัศกึษาใหม่	พร้อมด้วยการบรรยายพเิศษจากหวัหน้า

งานสายสนับสนุนด้านต่างๆ	 จากนั้นรุ่นพ่ีนักศึกษาในคณะฯ	
พานกัศกึษาใหม่พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือท�าความรู้จักและตอบ
ข้อซักถาม	 พร้อมกับพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	 และ
พาการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ	 ภายในคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนจ้า	 	 ถ้าพรุ้งฟริ้งยังไม่พอเม้าท์ขอต่อด้วย
คณะนี้จ้าบริหารธุรกิจจัดโครงการ	 “จิตอาสาพาน้องท�าดี”	
ปลูกส�านึกจิตอาสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 งานนี้	 รศ.สุภัทรา	
โกไศยการนนท์	เป็นประธานเปิดโครงการค่ะ	เพือ่ชมุชนสะอาด
น่าอยู	่ณ	บรเิวณชุมชนวดัโสมมนสั	ชมุชนนางเลิง้	วดัสนุทรธรรมทาน	
(วดัแคนางเลิง้)	และบรเิวณภายในและโดยรอบคณะบรหิารธุรกจิ	
ที่จัดขึ้นโดย	 คณะบริหารธุรกิจ	 ราชมงคลพระนคร	 เพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่	โดยการปลูกส�านึกจิตอาสาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม	 และเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน	 หลีกเล่ียง
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมในการรับน้อง	เน้นกระชบัความสมัพันธ์
ระหว่างรุน่พีแ่ละรุน่น้องให้มากยิง่ข้ึนด้วย	 		คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีจดัโครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	
ณ	 ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์	 ชั้น	 ๒	 โดยได้รับเกียรติจาก	
นายไพศาล	การถาง	คณบดี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	กล่าวให้โอวาท
กบันกัศกึษา	โดยในช่วงบ่ายรุน่พีไ่ด้จดักจิกรรมสนัทนาการและ
พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นน้อง	 ณ	 อาคารกิจการนักศึกษา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	งานนี้บอกได้ค�าเดียวเละกันไปทั้งรุ่นพี่
รุน่น้อง	55	 	ด้านผูช่้วยศาสตราจารย์ว่าทีร้่อยตร	ีวชัระ	โพธสิรณ์	
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 น�าทัพนักศึกษาเข้าวันท�าบุญฟังเทศน์
ฟังธรรมกันนะจ๊ะ	 มาสายบุญค่ะอิอิ	 กับโครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม่	และอบรมคณุธรรมนกัศกึษาใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	
2559	โดยโครงการมวีตัถปุระสงค์เพือ่เตรยีมความพร้อมในการ
เป็นนกัศกึษาของคณะศลิปศาสตร์	นกัศกึษาใหม่ได้รูจั้กแนวทาง
ปรบัตวัเกีย่วกบัเพือ่น	สถานท่ีและระบบการเรยีนในมหาวทิยาลยั	
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษาใหม่กับอาจารย์ท่ีปรกึษา	
รวมทัง้พฒันาบคุลิกภาพการเป็นนกัศกึษา	พัฒนาความคิดและ
ความเป็นผู้น�าของนักศึกษา	นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง	 ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย	 ทราบข้อมูล
ด้านกิจกรรมนักศึกษา	 วินัยและสวัสดิการนักศึกษาต่าง	 ๆ	
และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ ่นพ่ีกับรุ ่นน้อง
คณะศิลปศาสตร์	ณ	ค่ายธนาสัมฤทธิ์	จ.ราชบุรี	 	ส่วนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตาร์และการออกแบบ	ก็พาน้องๆ	ออกไป
ท�ากิจกรรมสมบุกสมบันนิส..นุง	 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา	
กบัโครงการ	ค่ายปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2559	
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสานความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษารุ ่นพี่	 และนักศึกษาใหม่	 โดยจัดที่	 ค่ายวาสนาดี	
จงัหวดัราชบรุ	ีงานนีรุ้น่พีรุ่่นน้องช่วยเหลอืกนัดค่ีะ	 	อะว่าไปเรือ่ย
กะความน่ารักมาถึงช่วงขายของกันบ้างค่ะ	 อ๊ะๆ	 เม้าท์ไม่ได้
ชวนซื้ออะไรนะคะแต ่จะชวนไปดูช ่องทางการส่ือสาร
ของกองสือ่สารองค์กรจ้า	ใครยงัไม่มถีอืว่าเอ้าท์นะเม้าท์บอกเลอ	
ถ้ายงัรีบจ้ารีบโหลดนะคะ	ไม่ว่าจะเป็นFacebook,	IG,	Twitter	
หรือว่า	Line@	ถ้าอยากรับชมคลิปต่างๆของมหาวิทยาลัยต้อง
น่ีเลย	YouTube	เอาท่ีสบายใจเลยค่ะ	แต่ถ้าคณะหรือหน่วยงานไหน	
อยากขึ้นหน้า	 1	 หรือจะขึ้นหน้า	 4	 กะเม้าท์ก็ส่งมาเลยจ้า	
cci@rmutp.ac.th	ก่อนจากกนัไปอยากบอกท่านผูอ่้านว่า	“อโรคยา	
ปรมาลาภา	การไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสริฐค่ะ”	ขอให้ทกุท่าน
มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ	บ๊าย...บายคะ					

โดย : เม้ำท์ซี่

มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี	 ราชมงคลพระนคร	 ได้รณรงค์
การงดสูบบุหรี่	 โดยท�าเกณฑ์มาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่	รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อให้นักศึกษา
ได้เห็นโทษของบุหรี่	 ก�าหนดบทลงโทษ	 ก�าหนดพื้นที่ห้าม
สูบบุหรี่และเขตสูบบุหรี่อย่างชัดเจน	ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์
เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร	 ส�านักงาน	 และบริเวณอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ

ประกวด	ราชมงคลพระนคร	จัดการการประกวด	Boy	&	
Girl	RMUTP	Freshmen	2016	เพื่อเป็นนักศึกษาต้นแบบ	
และเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา	โดยผู้ชนะเลิศ
ได้แก่	 ฝ่ายชายจากคณะบริหารธุรกิจ	 และฝ่ายหญิงจาก
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 ณ	 โถงอาคารพร้อมมงคล
คณะบริหารธุรกิจ	เมื่อเร็วๆนี้

ไหว้ครู รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
การไหว้ครูประจ�าปี	2559	ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	ชั้น	3	
คณะบริหารธุรกิจ	 ราชมงคลพระนคร	 โดยมีนักศึกษาต่างชาต	ิ
ได้แก่	นกัศกึษาชาวจนี	ชาวภฏูาน	เนเธอร์แลนด์	และชาวอนิโดนเีซยี	
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย	

ร่วมท�าบุญ นักศึกษาราชมงคลพระนคร	 ร่วมกันตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์	 เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	12	สิงหาคม	2559	และพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี
และร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม	ีมอบรางวลัการประกวดสนุทรพจน์	
เทิดพระเกียรติฯ	และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ	ในวันที่	
11	สิงหาคม	2559	ณ	ราชมงคลพระนคร	ศูนย์เทเวศร์	

MOU 4 บริษัท รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ประสานมือ	 4	
บริษัทเอกชน	ได้แก่	บริษัท	สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง	จ�ากัด,	
บริษัท	คูก้า	โรโบติคส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด,	บริษัท	เฟสโต้	จ�ากัด,	
บริษัท	ซีทีเอเซีย	โรโบติกส์	จ�ากัด	ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ	(MOU)	เพื่อสนับสนุน	ส่งเสริม	อาจารย	์
นักศึกษา	ฝึกฝนท�างานร่วมกับภาคธุรกิจ	ให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีสมรรถนะวิชาชีพที่ดีขึ้น	 ณ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมหนีไฟ ผู ้อ�านวยการกลองกลาง	 ราชมงคลพระนคร	
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแผนการป้องกันและ
ระงบัอคัคภัีย	โดยรศ.สภุทัรา	โกไศยกานนท์	อธกิารบดกีล่าวเปิด
โครงการ	พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่	 2	 สิงหาคม	2559	
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ศูนย์เทเวศร์


