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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่	 รองรับเทคโนโลยีการใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา	พร้อมดึงงานวิจัย 
โชว ์หน ้าหลักหวังเป ็นคลังความรู ้ตอบโจทย	์ 
และสนองนโยบายไทยแลนด์	4.0	(อ่านต่อหน้า 6)

ยกเคร่ืองเว็บไซต์ใหม่

ผู้ประกอบการปลื้ม!!
บัณฑิตราชมงคลพระนคร
ยุค 4.0 คุณสมบัติ มุ่งมั่น ตั้งใจ ท�างานได้
ยินดีบัณฑิตใหม่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560

ทรงพระเจริญ
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4 ศิษย์เก่าคณะส่ือสารฯ
จากส�านักข่าว Thaipbs TNN24-อมรินทร์ทีวี

ถ่ายทอดบทเรียน 13 ชีวิต

Startup 4.0
เปิดประสบการณ์ บัณฑิตพันธ์ุใหม่

เที่ยวเมืองรอง (จันทบุรี)
พร้อมกินปูฟินๆ

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร	เกอืบ	3	พนัคน	เข้ารบัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	ครัง้ที	่32	 
ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 วันที่	 29	สิงหาคม	2561	 (ช่วงเช้า)	 
ณ	หอประชุมราชมงคล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี 
พร้อมมอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	4	ท่าน (อ่านต่อหน้า 6)

 หน้า 8

รองรับการใช้งานยุค 4.0

 หน้า 5

โชว์ 2 งานวิจัยเด่น อาจารย์

	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดโครงการ 
ถอดบทเรียนสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ	 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�าข่าวหวังดันนักศึกษา	
เป็นนักสื่อสารมวลชน	(อ่านต่อหน้า 4)

การพิมพ์สีบนผ้าไร้สารเคมี ต้นแบบสิ่งทอรักษ์โลก

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี! เสริมทักษะด้านภาษานอกห้องเรียน

 หน้า 3
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 เวลำช ่ ำงผ ่ ำนไปอย ่ ำงรวดเร็ ว  
จดหมำยข่ำว (Newsletter) ฉบับที่ 18 
ประจ�ำเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2561 
ที่อยู่ในมือท่ำนนี้ เป็นฉบับสุดท้ำยของ
ปีงบประมำณ 2561 ซ่ึงผ่ำนช่วงวันแม ่
แห่งชำติมำแล้ว ทุกท่ำนคงได้มีโอกำส
ร่วมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ  
12 สิงหำคม และโอกำสมหำมงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษำ สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว  
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 มหำวทิยำลยั 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครได้ร่วมจัด 
กิจกรรมเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ และ 
แสดงควำมจง รักภั ก ดีตลอด เดื อน
กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ
 เทศกำลแห ่ งก ำ ร เฉ ลิมฉลอง 
ยังเกดิขึน้ต่อเนือ่ง ปีนีส้มเดจ็พระเทพรัตน- 
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ
พระรำชด� ำ เนินแทนพระองค ์ ในพิ ธี 
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ�ำป  ี
กำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 29 สิงหำคม 
2561 (ช่วงเช้ำ) ณ หอประชุมมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบรีุ อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี มีบัณฑิตที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ 
จ�ำนวน 2,941 คน และเป็นที่น่ำยินด ี
ที่สภำมหำวิทยำลัยได ้ยกย ่องบุคคล 
ผู ้ประกอบคุณงำมควำมดีและประสบ 
ควำมส�ำเร็จในชีวิตด้วยกำรมอบปริญญำ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์จ�ำนวน 4 ท่ำน 
 เนื้อหำภำยในฉบับนี้ยังคงคุณภำพ  
ทั้ ง ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น ค ว ำ ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
กำรปรับโฉมเว็บไซต์มหำวิทยำลัยใหม่  
งำนวิ จัยจำกคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟช่ันอย่ำงกำรพิมพ์สี 
บนผ้ำโดยไม่ใช้สำรเคมี เว็บไซต์เรียน 
ภำษำอังกฤษฟรี ของคณะศิลปศำสตร์  
นอกจำกนี้ ยังเกำะกระแสจัดกิจกรรม 
ถอดบท เ รี ยนนั กข ่ ำ ว จ ำกถ�้ ำ หลว ง 
ของคณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน และ 
บทสัมภำษณ์บัณฑิตคนเก่งที่มีธุรกิจของ
ตนเองในยุค Startup 4.0 ทิ้งท ้ำย 
ด้วยอำหำรทำนเล่นแบบไม่ง้อไขมันทรำนส์ 
รวมทั้งทริปท่องเที่ยวเมืองรอง (จันทบุรี) 
ในช่วงหน้ำฝน
 กองบรรณำธิกำรหวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ  
จดหมำยข ่ำวฉบับนี้ จะเป ็น ส่ือกลำง 
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรและผู้สนใจ 
ทัว่ไป นอกจำกวำรสำรฉบบันีแ้ล้ว อย่ำลืม 
ติดตำมข่ำวสำรของกองส่ือสำรองค์กร  
ผ่ำนทำง Social media ไม่ว่ำจะเป็น 
rmutpFB YouTube RMUTP rmutp_
twit rmutpIG หรือ Line@rmutp 
ขอบคุณผู้อ่ำนที่ให้ควำมสนใจติดตำม
จดหมำยข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง แล้วพบกัน
ฉบับหน้ำ

Hotnews

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบด ี
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรณาธิการบริหาร นางสาวดุริยางค์ คมข�า ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร บรรณาธกิาร นางสาวสมพิศ ไปเจอะ  
กองบรรณาธิการ นางสาวสพุรรษา อิน่อ้อย, นางสาวจุฑามาศ ฉตัรสริุยาวงศ์, นางสาวฉววีรรณ มะโนปา, นางสาวณชิชา กุลเตชะวณชิ, นางสาวพทุธชาต ิแย้มวทิยวงศ์กุล,  
นายณรงค์กร ประสารแสง, นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ, นางสาวมารศรี สรรพนา, นายวุฒิชัย แก้วจันทร์, ว่าที่ร้อยตรีเกียรตินันต์ ลงทอง, นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

กองสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 

10300 โทร.02-665-3777 ต่อ 6022
 http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ ร่วมท�าความดีด้วยหัวใจ
ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

คหกรรมศาสตร์โกอินเตอร์ ปั้นครูต้นแบบในภูฏาน

	 ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	 
กล่าวว่า	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลท่ี	10	อีกทั้งยังสนองพระราชปณิธานที่ให้พสกนิกร 
ชาวไทยมุ ่ งมั่ นท� าความดีถวายเป ็นพระราชกุศลและร ่ วม กันแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 66	 พรรษา	 
28	กรกฎาคม	2561	จึงเป็นท่ีมาของการร่วมจัดกิจกรรม	จิตอาสา	“เราท�าความดี	 
ด ้วยหัวใจ”	 พัฒนาพื้นที่ ริมคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษม	 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ	 จับมือกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 เครือข่ายประชา 
ร่วมใจพัฒนาพระราม	5	ส�านักงานเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	กรมศิลปากร	มูลนิธิ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ	และกองทุนเสด็จพ่อฯ	จัดกิจกรรม	"รักษ์รั้ววัง"	 
ท�าความสะอาดรั้ววัง	อายุนับ	100	ปี	ณ	ศูนย์พณิชยการพระนคร	 ซ่ึงกิจกรรม 
ดังกล่าวจะเป็นการท�าความสะอาดบริเวณก�าแพงเก่าที่เคยเป็นวังมาก่อน	โดยใช ้

	 นางปิยะธดิา	สหีะวัฒนกลุ	คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	เปิดเผย 
ช่วงเดือนมิถุนายน	2561	 ท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัยฯ	 โดยคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ส่งอาจารย์ร่วมเป็นครูอาสาสมัครเพื่อนไทย	อบรมหลักสูตร 
การท�าขนมอบ	และอาหารนานาชาติระยะสัน้	ณ	ราชอาณาจกัรภูฏาน	ภายใต้โครงการ	 
Home	Ownership	Project	Endowment	หรือ	HOPE	 ซ่ึงเป็นโครงการ 
ที่ส�านักพระราชวัง	ราชอาณาจักรภูฏาน	ก่อต้ังข้ึนโดยเล็งเห็นถึงการส่งเสริม 
ความเป็นอยูข่องประชาชนในท้องถิน่และผูด้้อยโอกาสให้มอีาชีพ	เกดิความรูใ้หม่ 
น�าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว	นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับโอกาสจาก
กระทรวงการต่างประเทศ	ผ่านส�านักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	
(สพร.)	หรอื	TICA	ให้ส่งครอูาสาสมคัร	เป็นวิทยากรสอนวชิาชีพด้านการตัดเยบ็ 
เสื้อผ้า	การท�าเบเกอรี่	และการประกอบอาหารให้บุคคลในศูนย์การเรียนรู ้
ราชอาณาจักรภูฏาน	 ซ่ึงเป็นศูนย์ฝึกอบรมในค่ายทหารที่มีอยู่ทุกจังหวัดของ 
ราชอาณาจักรภูฏาน	โดยภายในศูนย์จะเป็นแหล่งเรียนรู้	การฝึกฝนอาชีพต่างๆ	 
รวมถึงการฝึกบุคคลหรือครูต้นแบบเพื่อให้น�าความรู ้ต่างๆ	 ไปถ่ายทอดให้
ประชาชนได้ฝึกฝนและประยุกต์ในการประกอบอาชีพต่อไป	 ซ่ึงทีมอาจารย ์
อาสาสมัครได้ลงพื้นที่สอนหลักสูตรระยะสั้น	3	หลักสูตร	หลักสูตรละ	7	วัน		
โดยระยะที่	1	หลักสูตรขนมอบ	ได้แก่	ขนมปัง	คุกกี้	เค้ก	และหลักสูตรอาหาร 
นานาชาติ	 โดย	ผศ.ณนนท์	แดงสังวาลย์	และ	อาจารย์ศันสนีย์	 ทิมทอง	 
อาจารย์สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร	ณ	เมอืงซิบโซ	(RBA	WING	V	 
Sibsoo,	Bhutan)	และระยะที่	2	หลักสูตรการตัดเย็บ	โดย	ผศ.อภิรัติ	โสฬศ		
ณ	เมืองทิมพู	(RBG	HQ	VSD	Centre	Thimphu,	Bhutan)
	 ด้าน	ผศ.อภิรติั	โสฬศ	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์	
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กล่าวว่า	การลงพื้นที่ในครั้งนี้ผู้เรียนสามารถ 
น�าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในท้องถิ่น 
ของตนได้เป็นอย่างดี	เพราะสอนต้ังแต่พืน้ฐาน	รายละเอียดปลกีย่อยจนสามารถ

สร้างเป็นผลผลิตส�าเร็จรูปได้	 เช่น	การตัดเย็บเสื้อผ้า	จะสอนต้ังแต่การวัดหุ่น	 
การสร้างแบบตัดเสือ้	กระโปรง	การสร้างแพทเทิร์นชุด	ซ่ึงผูเ้รยีนน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในการตัดเย็บเสือ้ผ้ารปูแบบอ่ืนๆ	ต่อไป	ทัง้นีส้ิง่ทีค่าดหวังคือต้องการให้ประชาชน 
รวมถึงกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาสในสังคมของภูฏาน	 ได้น�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ 
ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป	ด้านมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ 
การเรียนการสอน	ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	นับเป็นต้นแบบในการผลิตบัณฑิต	ที่มีความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน	“นับเป็นอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนคร ที่ได้รับโอกำสน�ำศิลปวัฒนธรรมในด้ำนกำรตัดเย็บและ 
ท�ำอำหำรไปเผยแพร่ให้ชำวต่ำงชำติได้ช่ืนชมและยกระดับควำมเป็นอยู่ของ 
ชำวภูฏำนได้ในอนำคต”

น�้าสะอาดฉีดและขัดให้สะอาด	หลังจาก
นัน้กรมศิลปากรจะเป็นผูร้บัผดิชอบจัดหา 
ช่างผู ้เช่ียวชาญมาด�าเนินการทาสีใหม ่
ให ้แล ้ ว เสร็ จ โดยเร็ วต ่อไป	 โดยมี 
นักศึกษาจ�านวน	200	คน	ร่วมขัดล้าง 
ท� าคว ามสะอาดก� า แพง รั้ ว และท� า 
ความสะอาดโดยรอบ	
	 ผศ.ยทุธภูม	ิกล่าวต่อว่า	เมือ่เรว็ๆ	นี้	 
มหาวิทยาลัยยังน�านักศึกษาจากคณะ 
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม	ทีม่คีวามเช่ียวชาญ 

และความช�านาญในวิชาชีพด้านเครื่องยนต์มาบริการดูแลเครื่องยนต์	ตรวจเช็ครถฟรี 
ก่อนใช้	ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน	โดยร่วมกับบริษัท	โตโยต้ามอเตอร์	ประเทศไทย	 
และกองก�ากบัการ	6	(ปฏิบติัการพเิศษการจราจร)	บก.จร.	ซ่ึงการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์เบือ้งต้น	แบ่งเป็น	2	รายการใหญ่	คือ	การตรวจสภาพรถภายนอก	 
อาท	ิสภาพยาง	อุปกรณ์ปัดน�า้ฝน	รอยรัว่ซึม	การท�างานของไฟส่องสว่าง/ไฟสญัญาณต่างๆ	 
ยางอะไหล่	และการตรวจสภาพรถภายใน	อาท	ิระดับน�า้มนัเครือ่ง	การตรวจระบบเบรก	 
แตร	ระดับน�า้หล่อเยน็	ท่อยางหม้อน�า้และรอยรัว่	ท่อน�า้มนัเช้ือเพลงิ	ท้ังหมดนีไ้ม่เสยี 
ค่าบริการ	รวมท้ังการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องให้แก่ประชาชนทั่วไปฟรี	 ซ่ึงตลอด 
ระยะเวลา	3	วันที่เปิดให้บริการมีผู้มาใช้บริการ	จ�านวน	398	คัน	“เช่ือว่ำกำรจัด 
กิจกรรมครั้งนี้ เยำวชนจะได ้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และส�ำนึกใน 
พระมหำกรุณำธิคณุของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวแล้ว กจิกรรมน้ีจะช่วยต่อยอดให้เด็ก
เยำวชนกลำยเป็นผู้มีจิตอำสำ”
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การพิมพ์สีบนผ้าไร้สารเคมี ต้นแบบสิ่งทอรักษ์โลก

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี! 
เสริมทักษะด้านภาษานอกห้องเรียน 

	 ปัจจุบันการผลิตสิ่งทอให้ความส�าคัญ 
กับสุขภาพและความปลอดภัยที่ไม่ก่อให ้
เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค	 เช่น	มาตรฐาน	 
Oeko-Tex 	Standard	100	จากสถาบัน 
ทดสอบสิ่ งทอ	 (The	 Internat ional	
Association	for	Research	and	Testing	
in	the	Field	of	Textile	Ecology-Oeko)	 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	และสิ่งหนึ่งท่ีมี 
ความส�าคัญในกระบวนการผลิตสิ่งทอก็คือ	

จนกระทั่งกระบวนการบ�าบัดน�้าสีเหลือท้ิง
จากการย้อม	จากจุดนี้เองจึงมีการคิดน�า 
สธีรรมชาติมาใช้แทนสสีงัเคราะห์ในการย้อม 
สิ่งทอมากข้ึน	 เน่ืองจากมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า	แต่อย่างไรก็ตามการ
ย้อมสีจากธรรมชาติมักเกาะติดบนเส้นใย 
ได้น้อย	 โดยเฉพาะฝ้าย	และไม่สามารถ 
ยึดเกาะได้บนผ้าใยสังเคราะห์	 จึงมีการน�า 
สารช่วยติด	หรือที่รู ้ จักกันว่ามอร์แดนท์	 

กระบวนการ	ด้วยเหตุนี	้จงึท�าให้	ดร.กาญจนา	
ลือพงษ์	ดร.ไพรัตน์	ปุญญาเจริญนนท์	และ
อาจารย์วิโรจน์	ยิ้มขลิบ	ทีมวิจัยจากคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน		 

	 ปัจจุบันนักศึกษาไทยส่วนใหญ่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย
ค่อนข้างต�่า	 โดยเฉพาะทักษะด้านการฟัง
และการพดู	ด้วยเหตุนีจึ้งท�าให้	ผศ.ภันรชัสา	 
จารุจินดา	 กลุ ่มวิชาภาษาต ่างประเทศ																		
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	พัฒนา	“เว็บไซต์ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร”	ส�าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	9	แห่ง	
เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาและฝึกฝน
ทกัษะด้านการฟังและการพดูนอกเวลาเรยีน	
โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา	สถานท่ี	และ 
การเข้าใช้งาน	 เพื่อตอบสนองการเรียนรู ้ 
ด้วยตนเอง	และการเรยีนรูต้ลอดชีวิต	อีกทัง้ 
ยังสอดรับกับการศึกษาในยุค	“Thailand	
4.0”

ผ้าโพลีเอสเตอร ์ผนึกสีด ้วยความร ้อน 
ทีอุ่ณหภูม	ิ180	องศาเซลเซียส	เวลา	45	วินาท	ี 
ผลการศึกษาพบว่าผ้าพมิพ์สารให้สจีากครัง่ที ่
เตรียมข้ึน	สามารถให้เฉดสีม่วงแดงท้ังบน 
ผ้าฝ้ายทอ	และผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีความ 
คมชัดของลวดลาย	และมคีวามคงทนของส ี
ต่อการขัดถู	ในระดับความคงทนของสี	3-4	 
และความคงทนของสีต่อแสง	ระดับความ 
คงทนของส	ี4	ถอืได้ว่าผ้าพมิพ์มคีวามคงทน 
ของสีในเกณฑ์ปานกลางถึงดี	ส่วนด้านค่า 
ความคงทนของสต่ีอการซัก	อยูร่ะดับ	2	คือ 
มีความคงทนปานกลาง	รวมถึงการสกัดสาร 
ให้สีจากตัวท�าละลายที่ศึกษาเมื่อน�าไปพิมพ์ 
ลงบนผืนผ้าให้ผิวสัมผัสคล้ายการพิมพ์ผ้า 
ด้วยสารให้สีประเภทพิกเมนท์	 (pigment)	 

ปฏิบัติ	 เป็นหลักสูตรก่อนระดับกลางเน้น 
การฟังและการพูด	 นอกจากนี้บทเรียน 
ยังเป็นมัลติมีเดียแบบโต้ตอบและสื่อบันทึก
เสียง	 ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน	รวมถึงมีบททดสอบก่อนและ

กระบวนการติดสีด้วยการย้อมและพิมพ ์
ทางสิง่ทอ	พบว่าสจีากครัง่จะติดได้ดีบนเส้นใย 
ประเภทขนสตัว์	เส้นใยไหม	หนงัฟอก	แต่ไม่ 
สามารถติดสบีนเส้นใยสงัเคราะห์	เช่น	เส้นใย 
ผ้าโพลเีอสเตอร์	ส่วนเส้นใยเซลลโูลสการติด 
จะต้องอาศัยสารมอร์แดนท์	เช่น	คอบเปอร์	 
(Cu),	ตะกั่ว	(Pb),	และอลูมิเนียม	(Al)	 
เข้ามาช่วยในการยึดติด	แต่การใช้จะส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 ซึ่งการศึกษาเริ่มจากการน�าครั่งดิบจาก 
ต้นจามจุรี	ของจังหวัดเลย	มาบดและร่อน 
ผ่านตะแกรงให้ได้ขนาดอนภุาคใกล้เคียงกนั	 
ก่อนน�ามาสกัดสารให้สีด้วยตัวท�าละลาย 
ได้แก่สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์	 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	โซเดียมไฮดรอกไซด์	 

การฝ ึกฝนทักษะอย ่างต ่อเนื่องภายใน 
ระยะเวลาที่เหมาะสม	จึงจะท�าให้เกิดทักษะ
และสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้จริง	 ดังนั้น 
การสอนในห้องเรียนในระยะเวลาอันสั้น	
จึงไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้นักศึกษาเกิดทักษะ
และน�าความรูไ้ปใช้ได้อย่างแท้จรงิ	จึงพฒันา
เว็บไซต์	http://english.rmutp.ac.th	เพื่อ 
แก้ปัญหาเหล่านี้	ทั้งนี้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารผู้เรียนสามารถเรียนภาษา
เพิม่เติมบนโลกออนไลน์โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	

น�้ำสีจำกกำรเตรียม 
ปริมำณ 100 มิลลิลิตร

แป้งพิมพ์ที่ได้
จำกกำรเตรียม

เติมกลีเซอรีนปริมำณ 1.2% 
และใส่สำรข้น (CMC) 3% ท�ำกำรปั่นส่วนผสมให้เข้ำกัน

ได้ท�าการศึกษาการพิมพ์สีธรรมชาติจากครั่ง	 
บนผ้าฝ้ายทอและผ้าโพลีเอสเตอร์โดยไม่ใช้ 
สารมอร์แดนท์	 เพื่อลดผลกระทบที่เป็น 
อันตรายต่อสิง่แวดล้อม	และยังเป็นการเพิม่ 
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
	 ดร.กาญจนา	ลือพงษ์	ตัวแทนทีมวิจัย 
เล่าว่า	ครัง่	คือแมลงจ�าพวกเพลีย้	จะขบัสาร 
ชนิดหนึ่ งมีลักษณะเหมือนยางหรือชัน 
ออกมา	 ซ่ึงสารที่ขับถ่ายออกมานี้เรียกว่า	 

ผศ.ภันรัชสา	จารุจินดา

ได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญาตร	ีภาคปกติ	 
ช้ันปีที	่2	ภาคการศึกษาที	่1	ปีการศึกษา	2560	 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 
9	แห่ง	จ�านวน	450	คน	เพือ่ท�าการประเมนิ	 
3	ด้าน	ได้แก่	คุณภาพเว็บไซต์ด้านเทคโนโลย ี
การศึกษา	 คุณภาพเว็บไซต์ด ้านเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ	และความพึงพอใจและปัจจัย
เง่ือนไขที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง	 
ผลการประเมินพบว่า	คุณภาพของเว็บไซต์
ด ้ านเทคโนโลยีการศึกษาอยู ่ ในระดับ	 
ดีมาก	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.77)	 คุณภาพ
ของเ ว็บไซต ์ด ้ านเนื้อหาภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับดีมาก	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.78)	
และความพึงพอใจและป ัจ จัยเ ง่ือนไข 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับ	
พงึพอใจมาก	(ค่าเฉลีย่เท่ากบั	4.47)	งานวจัิย 
ช้ินนี้จึงสามารถรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะ	 โดยไม่มี 
ข้อจ�ากดั	ซ่ึงตอบสนองการเรยีนรูด้้วยตนเอง	
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง
              

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล

บทเรียนออนไลน์ไม่ขึ้นตรงกับบริการเว็บ 
โฮสติ้ง	(Web	Hosting)	ดังนั้นขณะที่เรียน
จึงไม่มบีลอ็กโฆษณา	และ	Banner	Pop-up																				
โปรโมทข ่าวสารมาขัดจังหวะ	 เนื้อหา 
ในเว็บไซต์ได้รับการออกแบบมาส�าหรับ 
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาในทาง

หลังเพื่อช่วยตรวจสอบทักษะของผู้เรียน
ได้อีกด้วย
	 ทัง้นีเ้พือ่ศึกษาความพงึพอใจและปัจจัย
เง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาท่ีเข้าใช้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร	จึงได้ท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง	

การย้อมสี	 ไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรม	
หรอืระดับชุมชน	การย้อมสถีกูให้ความส�าคัญ 
ทั้งกระบวนการผลิตสีและเคมีที่ใช้ย ้อม	

มาช่วยให้โมเลกุลสีติดบนเส้นใยได้ดีขึ้น	 
แต่พบว่าสารมอร์แดนท์ส่วนใหญ่พบสาร
ตกค้างประเภทโลหะหนักเมื่อเสร็จสิ้น

"ครั่งดิบ"	สารนี้มีสีแดงม่วง	ลักษณะคล้าย
ขีผ้ึง้สเีหลอืง	ซ่ึงมนษุย์น�ามาใช้ประโยชน์กนั
นานกว่า	4,000	ปี	ทั้งนี้	ทีมวิจัยได้ศึกษา 

และไดเอทธลิอีเธอร์	โดยพบว่าตัวท�าละลาย 
ไดเอทธิลอีเธอร์ให้ประสิทธิภาพในการสกัด 
สูงสุด	เมื่อสกัดสารให้สีจากครั่งแล้วน�ามา 
ผสมกับสารข้นประเภทกัม	 ในอัตราส่วน	 
สารให้ส	ี97%	และสารข้น	3%	น�าสารละลาย 
ท่ีได้ปั ่นจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนน�าไปใช ้
เป็นแป้งพมิพ์	ส�าหรบัการพมิพ์บนผ้าฝ้ายทอ	 
และผ้าโพลีเอสเตอร์ตามลวดลายที่ต้องการ	 
ก่อนน�าไปผนึกสีด้วยความร้อน	ส�าหรับ 
ผ้าฝ้ายใช้อุณหภูม	ิ150	องศาเซลเซียส	และ 

ซ่ึงมวีธิกีารพมิพ์	และผนกึสทีีง่่าย	ผวิสมัผสั 
ของผ้าพมิพ์ทีไ่ด้ไม่แขง็กระด้าง	สามารถน�าไป 
ใช้งานได้จริง	โดยผ้าพิมพ์ที่ได้สามารถน�าไป 
ต่อยอดด้านรูปแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ ์
ประเภทต่างๆ	อาท	ิกระเป๋า	ของทีร่ะลกึ	สร้าง 
โอกาสทางการผลิตให้แก่กลุ ่มผู ้สนใจทั้ง
ทางด้านหัตถกรรม	และศิลปะบนผืนผ้า
ที่นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง 
ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ
	 เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล

	 ผศ.ภันรัชสา	จารุจินดา	กล่าวว่า	วิชา
ภาษาอังกฤษจัดอยู ่ในประเภทวิชาทักษะ	
(Skill	 Subjects)	 นักศึกษาต้องได้รับ 
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4 ศิษย์เก่าคณะสื่อสารฯ ถ่ายทอดบทเรียนท�าข่าว 

13 ชีวิตติดถ�้าหลวง

กองพัฒนาฯ เปิดศูนย์บริการให้ค�าปรึกษา 
หวังพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เรื่อง	:	งานสื่อสารองค์กร	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

	 อาจารย์อรรถการ	สัตยพาณิชย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
กล่าวว่าคณะฯ	มคีวามภาคภูมใิจในความส�าเรจ็ของศิษย์เก่าทกุคน	แม้คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชนจะเป็นคณะเล็กๆ	ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2548	แต่	10	กว่าปีที่ผ่านมา	 
คณะฯ	ได้มีศิษย์เก่าที่ส�าเร็จการศึกษาออกไป	และก�าลังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตนเอง 
ให้ตลาดแรงงานได้เหน็ถงึศักยภาพ	ซ่ึงเช่ือว่าศิษย์เก่าทกุสาขาวชิาจะประสบความส�าเรจ็ 
ในวิชาชีพและงานที่ตนเองท�า	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะฯ	จะได้มีโอกาสต้อนรับ 
ศิษย์เก่าขึ้นเวทีเสวนา	เช่นเดียวกับ	4	ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์การท�างานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมภาค
ภูมิใจในความส�าเร็จของศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

	 รองศาสตราจารย์สุภัทรา	โกไศยกานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
เปิดเผยว่า	มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา	การบริการให้ค�าปรึกษาและ 
แนะแนว	เพือ่เปิดให้บรกิารแก่นกัศึกษาทีม่ปีระเด็นปรกึษา	ประสบปัญหาส่วนตัว	ทัง้ในด้านอารมณ์	สงัคม	 
หรือปัญหาที่ท�าให้เกิดผลกระทบกับการเรียนภายในมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงท�าให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่าง 
ไม่มีความสุข	โดยมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา	งานแนะแนว	กองพัฒนานักศึกษา	เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา 
และด�าเนนิการ	จะสามารถช่วยให้นกัศึกษามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	และสามารถตัดสนิใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีความเข้าใจผู้อ่ืนและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและ 
มีความสุข
	 รองศาสตราจารย์สุภัทรา	โกไศยกานนท์	กล่าวต่อว่า	ศูนย์ได้ให้บริการนักศึกษา	ดังนี้	1.บริการ 
ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะแนว	ส�าหรับนักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ	ประสบปัญหาส่วนตัวอารมณ์	สังคม	 
จิตใจ	บุคลิกภาพ	การปรับตัว	หรือปัญหาที่ท�าให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	 
2.จดัอบรมพฒันาทกัษะและกจิกรรมต่างๆ	เพือ่พฒันาศักยภาพและส่งเสรมิบคุลกิภาพทีดี่ของนกัศึกษา	
เช่น	การปรับตัว	การพัฒนาบุคลิกภาพ	การวางแผนชีวิตและอาชีพ	การเตรียมตัวสมัครงาน	และ 
การอบรมอาชีพอิสระ	เป็นต้น	3.บริการด้านการท�าแบบทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล	เพื่อส่งเสริม 
สขุภาพจิต	ส�ารวจสภาวะสขุภาพจิตของนกัศึกษา	ท�าให้นกัศึกษาได้รูจ้กัและเข้าใจตนเอง	สามารถปรบัตัว 
ให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข	4.Relaxation	Room	เป็นห้องเพื่อการผ่อนคลายด้วยกิจกรรม 
ทีห่ลากหลาย	เช่น	การอ่านหนงัสอืเพือ่ผ่อนคลาย	การเล่นดนตร	ีการฟังดนตรบี�าบดั	(Music	Therapy)	 
ปรบัสภาพจติใจให้อยูใ่นสภาวะสมดุล	มมีมุมองในเชิงบวก	ผ่อนคลายความตึงเครยีด	ลดความวติกกงัวล	 
(Anxiety/Stress	Management)	เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้	ความจ�า	เสริมสร้างสมาธิ	พัฒนาทักษะ 
สังคม	ส�าหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้	ณ	ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ 
การบรกิารให้ค�าปรกึษา	(Relaxation	Room)	กองพฒันานกัศึกษา	ช้ัน	2	ส�านกังานอธกิารบดี	โดยเปิด 
ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.30	น.-17.00	น.	ทั้งนี้นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ 
เพียงสแกน	QR	Code	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	โทรศัพท์	
02-665-3777	ต่อ	6964	หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	Line	ID	:	yutthapoom.s5335

	 คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชนจดัโครงการถอดบทเรยีน 
สูก่ารเป็นนกัสือ่สารมวลชนมอือาชีพ	โดยเชิญศิษย์เก่าสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	ประกอบด้วย	 
นางสาวกุลชา	ตั้งมหาศุกร์	ผู้สื่อข่าว	TNN24	นายเอกลักษณ์	 
ศรสีกุใส	ผูป้ระกาศข่าวสถานโีทรทศัน์อมรนิทร์ทวีี	นายเบญจพจน์	 
ทิพย์กมลแสง	และนายชาติชาย	ถุงเงิน	ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส	 
มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการรายงานข่าวเหตุการณ	์ 
13	ชีวิต	ที่ติดถ�้าหลวง	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย
	 โครงการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา	ณ	หอประชุมดีฮอลล์	 (ศูนย์เทเวศร์)	 นับเป็นหัวข้อ 
ที่อยู่ในความสนใจจากนักศึกษา	และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง 
กนัเป็นจ�านวนมาก	โดยในครัง้นีค้ณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 
ได้มกีารถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุก๊	และเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อน 
ให้เห็นถึงความสนใจในการเสวนาหัวข้อดังกล่าวเป็นอย่างมาก	
เนื่องจากมีจ�านวนผู้แชร์ต่อสูงถึง	79	ครั้ง	และมีผู้เข้ามารับชม
สูงถึง	4,800	ครั้ง
	 บทเรยีนการลงพืน้ทีข่อง	3	ผูส้ือ่ข่าว	และ	1	ผูป้ระกาศข่าว 
ทีไ่ด้ท�าหน้าทีร่ายงานข่าวเหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองได้แสดงให้เหน็ 
ถึงความรู ้ความสามารถในการสื่อข่าวและรายงานข่าวของ 
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยอมรับจาก 

ผู้ติดตามรับชมทางสื่อโทรทัศน์	ทั้งในด้านการให้ข้อมูลของ 
เหตุการณ์	และความสามารถในการสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อ 
น�ามาท�าสกูป๊รายงานพเิศษ	นบัเป็นการท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชน 
ทีต่อบสนองความสนใจจากผูช้มได้อย่างเจาะลกึ	และกล่าวได้ว่า 
ความส�าเร็จจากการท�างานของทั้ง	4	 ศิษย์เก่าจากเหตุการณ ์
ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี	้เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้น้องๆ	นกัศึกษา 
ท่ีก�าลงัศึกษาในปัจจุบนัได้มเีป้าหมายการท�างานในอนาคต	รวมท้ัง 
มีความมุมานะอุตสาหะเพื่อให้ตนเองประสบความส�าเร็จ 
เช่นเดียวกับพี่ๆ	ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานให้
ได้รับฟัง
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 สองสามปีทีผ่่านมาหลายคนคงคุ้นหกูบัธรุกจิน้องใหม่
อย่าง “สตาร์ท อัพ” (Startup) โดยจุดเด่นของธุรกิจ 
นีคื้อการใช้เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างธุรกิจ ปัจจุบัน Startup เป็น
ธุรกิจเป้าหมายที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ เนื่องจากมีโอกาส 
เติบโตสูง และเป ็นเหมือนทัพหน้าในการเพิ่มมูลค ่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ คนรุ่นใหม่จึงฝันอยากมีธุรกิจ
ของตนเองมากขึ้นเพราะภาครัฐให้การสนับสนุนมากมาย
ส�าหรับผู ้ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ฉบับนี้จึงน�าเสนอเร่ืองราว 
น้องบัณฑิตใหม่กลุ่มนี้ ที่แต่ละคนนอกจากจะมีปริญญา 
ให้ชื่นชม ยังพ่วงธุรกิจของตัวเอง ตั้งแต่ยังไม่จบการ
ศึกษา สมเป็นบัณฑิตคุณภาพอย่างแท้จริง ใครอยากมี
แนวคิดท�าธุรกิจติดตามไอเดียดีๆ ของแต่ละคนกันได้เลย

1. ธุรกิจฟาร์มผักออแกนิก ภายใต้แบรนด์ MG 
 นำยเทียมอำทิตย์ ฉำยศิลศร (น้องเกม)	บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด	เจ้าของธุรกิจฟาร์มผัก	 
ออแกนิก	แบรนด์	MG	เล่าว่า	จุดเริ่มต้นของการท�าธุรกิจการเกษตร	เริ่มจากการที่ต้องการท�างานหารายได้เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย	 จึงใช้เน้ือท่ี	40	ตารางวา	บริเวณข้างบ้านปลูกพืชผักสวนครัว	ส่งตาม 
ร้านค้าและตลาดสดในละแวกหมู่บ้าน	โดยเริ่มจากการเพาะปลูกต้นอ่อนทานตะวันครั้งแรกวันท่ี	7	มกราคม	2557	 
เก็บผลผลิตได้ครั้งแรกวันท่ี	 13	มกราคม	2557	 เมื่อวางจ�าหน่ายได้ผลตอบรับจากกลุ ่มลูกค้าดีมาก	 จาก 
จุดนี้เองจึงเริ่มจุดประกายความคิดท่ีต้องการเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ	 ด้วยการมีหน้าร้านเป็นของตนเอง	 
ณ	ตลาด	ส.รุ่งเรือง	จ.ปทุมธานี	ในระยะแรกมีสินค้าเพียง	3-4	อย่าง	แต่ช่วงนั้นกระแสธุรกิจสินค้าในกลุ่มผักสลัด	 

หรืออีคอมเมิร์ซ	ก�าลังเป็นที่นิยมท�าให้ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์หน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย 
โดยเฉพาะบนเพจ	Facebook	 จึงท�าให้มีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง	จากจุดนี้เอง 
จึงท�าให้ธุรกิจรับออกแบบเว็บไซต์เป็นที่ต ้องการในปัจจุบัน	ยัวร์	 แพลน	 จึงมีฐาน 
กลุ่มลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ	 ซ่ึงรายได้อยู่ที่งานที่รับในแต่ละเดือน	ประมาณ	100,000- 
300,000	บาท/เดือน	 ในอนาคตคาดว่าจะขยายธุรกิจในด้านการออกแบบ	Mobile	
Application	เนื่องจากประเทศไทยมียอดผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 นายธรีภัทร	โต๊ะแก้ว	เล่าว่า	หลกัการท�างานจะพดูคุยความต้องการของลกูค้าเป็นส�าคัญ	 
จะต้องท�าให้ธุรกิจของลูกค้าดูโดดเด่นกว่าคู่แข่ง	 ดังนั้นการท�าเว็บไซต์ให้ลูกค้าแต่ละราย 
จะใส่ใจในรายละเอียดการท�างาน	ทัง้นีด้้วยประสบการณ์กว่า	6	ปี	และผลงานกว่า	1,000	เว็บไซต์	 
ท�าให้รู้ถึง	ข้อดี-ข้อเสีย	ของเว็บไซต์แต่ละประเภทจึงท�าให้สามารถให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม	 
และตอบโจทย์กับธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายได้	 อีกทั้งหัวใจส�าคัญในการท�าธุรกิจยังเน้น 
การบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม	เช่น	บริการสอนการใช้งานเว็บไซต์ฟรี	บริการแก้เว็บไซต์
จนกว่าลูกค้าจะพอใจ	บริการดูแลเว็บไซต์หลังใช้งานจริง	 ซ่ึงทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงท�าให	้ 
Your-Plans.Com	เป็นทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกคนๆ

3. ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าแฟชั่นสุภาพสตรี ภายใต้แบรนด์ HANEEF
 นำยณัฐพงศ์ กล่ินคุ้ม (น้องฮำนีฟ)	บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	สาขาออกแบบ 
แฟช่ันและสิ่งทอ	เจ้าของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าแฟช่ันสุภาพสตรี	ภายใต้แบรนด์	HANEEF	เล่าว่า	เริ่มต้นท�าธุรกิจ 
ตอนอายุ	18	ปี	ในปี	2012	โดยงานแรกที่ออกแบบเป็นงาน	“Art	and	Craft”	ภายใต้ผลงานชื่อว่า	Muser	คือ 
น�าผ้าทอพืน้เมอืงชาวเขา	จังหวัดเชียงใหม่ทีม่คีวามโดดเด่นทางด้านสสีนัและลวดลายมาออกแบบ	และน�าไปโชว์ในงาน	 
Art	and	Craft	International	2012	@Jerusalem	Israel	และวางขายในประเทศอิสราเอล	ซึ่งเป็นการต่อยอด 
สินค้าและท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น	ต่อมาปี	2013	จดทะเบียนพาณิชย์ภายใต้แบรนด์	HANEEF	และสมัคร 

2. ธุรกิจออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า 
 ภายใต้แบรนด์ PATTARAPRASIT 
 นำยธีรภัทร ์  พุ ่มคง (น ้องแมว)	 บัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาออกแบบ 
แฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย	เจ้าของธุรกิจออกแบบและ 
ตัดเย็บเสื้อผ้า	ภายใต้แบรนด์	PATTARAPRASIT	 
เล่าว่า	 เริ่มต้นจากการรับออกแบบตัดเย็บชุดท�างาน	 
ชุดล�าลองและชุดที่สวมใส ่ในโอกาสต ่างๆ	 ต ่อมา 
ตอนศึกษาอยู ่ ช้ันป ีที่ 	 3	 ได ้พัฒนาผลงานจนเกิด 
ความโดดเด่น	ท�าให้ได้รับโอกาสในการตัดเย็บชุดราตรี 
และชุดประจ�าชาติ	 นางงามเวทีระดับประเทศ	อาทิ	 
MISS	 INTERNATIONAL	THAILAND	2017,	 
MISS	COSMOWORLD	2017,	MISS	GRAND	 
NAKHONPATHOM	2017,	MISS	GRAND	 
LOPBURI	2017,	MISS	GRAND	SUPHANBURI	 
2018,	MISS	GRAND	ANGTHONG	2018,	 
MISS	 GRAND	KANCHANABURI	 2018,	 
MISS	 JUMBO	GUEEN	RMUTP	AWARD	 
2017-2018	การท�างานเริ่มต้ังแต่การคุยงานกับลูกค้า
เรื่องแบบชุดและรายละเอียดต่างๆ	การเลือกผ้าและวัสดุ 
ที่จะน�ามาตกแต่งและตัดเย็บ	ลูกค้าของร้านส่วนใหญ่ 
มาจากการบอกปากต ่อปากจากลูกค ้าที่ เคยเข ้ามา 
ใช้บริการตัดเย็บ	 ซ่ึงส่วนส�าคัญที่ใช้ในการท�างาน	 คือ 
การตรงต ่อ เวลาต ่อลูกค ้ า	 การ เลือกใช ้ วัส ดุที่ ดี 
มีคุณภาพในการตัดเย็บ	ท�างานให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า	เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจใช้บริการ	
และสร้างสรรค์ผลงานสุดความสามารถ
	 นายธีรภัทร์	พุ ่มคง	 เล่าว่า	 เรียนหนังสือและ 
ท�างานควบคู่กันมาต้ังแต่ช้ันปี	1	อยากมีธุรกิจส่วนตัว 
ของตนเอง	อยากน�าความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์	อนาคตอยากมีห้องเสื้อเป็นของตัวเอง	 
อยากมีแฟช่ันโชว์ผลงานการออกแบบของตัวเอง	ส่วน 
รายได้จากการประกอบธุรกิจขณะนี้แม้รายได้ไม่แน่นอน	 
แต่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้สุขสบายได้ 
ระดับหนึ่ง	 ที่ส�าคัญเป็นงานท่ีภูมิใจและเป็นงานที่รัก	 
ซ่ึงในอนาคตถ้ามีช่ือเสียงมากข้ึน	 ก็จะสามารถสร้าง 
รายได ้ให ้มากขึ้น	 ดังน้ันผู ้ที่ประกอบธุรกิจส ่วนตัว 
จะต้องไม่หยุดน่ิงที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองอย่างต่อเนื่อง	
เพราะการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันไม่มีค�าว่าหยุดนิ่ง

บัณฑิตพันธ์ใหม่ ยุค Startup 4.0

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

ตลาดมีความต้องการสูง	 จึงรับซ้ือผักฟาร์มอ่ืนมาวางจ�าหน่ายหน้าร้านเพิ่มเติม	เมื่อธุรกิจมีกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 
จึงคิดขยายธุรกิจด ้วยการไปศึกษาหาความรู ้การปลูกผักจากฟาร ์มอ่ืนๆ	 และเริ่มเก็บสะสมเงินทุน	 
จนสามารถสร้างฟาร์มเพาะปลูกผักสลัด	Hydroponics	หรือการปลูกผักในน�้า	และได้จดทะเบียนการค้า 
ภายใต้แบรนด์	MG	จากนั้นได้เข้าร่วมโครงการ	Startup	Thailand	 เพื่อเรียนรู้หลักทางการตลาดไปใช ้
ในธุรกิจ	อาทิ	การสร้างช่องทางการจัดจ�าหน่าย	การติดต่อเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า	นอกจากนี้ด้วยพื้นฐาน 
เดิมท่ีเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์	 จึงคิดค้นสูตรสารอาหารท่ีใช้เลี้ยงผักสลัดเป็นของตนเอง	 จึงท�าให้ประหยัด 
ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงได้อีกหนึ่งทางด้วย	
		 นายเทียมอาทิตย์	ฉายศิลศร	เล่าอีกว่า	หลังจากที่ผลผลิตรอบแรกเข้าสู่ตลาดได้รับการตอบรับจาก 
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี	มีกลุ ่มธุรกิจอ่ืนๆ	 ติดต่อขอรับสินค้าจากฟาร์มเป็นจ�านวนมาก	ปัจจุบันกลุ ่มลูกค้า 
ของธุรกิจประกอบด้วย	หน้าร้านของฟาร์ม	MG	5	สาขา	กลุ่มร้านสลัดจ�านวน	5	ร้าน	กลุ่มร้านอาหารจ�านวน	 
2	ร้าน	โดยรายรับจากการจ�าหน่าย	40,000-50,000	บาท/เดือน	ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล	อย่างไรก็ตามอนาคต 
ช่วงปลายปี	2563	มีแนวคิดจะขยายฟาร์ม	 เนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงมีอยู่มาก	 จึงปรับปรุง 
คุณภาพการผลิตในทุกๆ	ด้าน	และจะขยายตลาดสินค้าช่องทางอื่นๆ	มากขึ้น	เช่น	กลุ่มร้านอาหารเพื่อสุขภาพ	 
หากเพื่อนๆ	คนไหนต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ควรหยุดนิ่งท่ีจะเรียนรู ้	 และต่อยอดเพื่อให้ธุรกิจ 
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมตลอดเวลา	เพียงเท่านี้ก็สามารถหาเงินได้โดยไม่ง้องานประจ�า

4. ธุรกิจรับออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้แบรนด์ บริษัท ยัวร์ แพลน จ�ากัด (Your Plans Co.,Ltd)
 นำยธีรภทัร โต๊ะแก้ว (น้องพงษ์)	บณัฑติคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์	เจ้าของบรษิทั	ยวัร์	แพลน	จ�ากดั	 
เล่าว่า	จุดเริม่ต้นของการท�าธรุกิจรบัออกแบบเว็บไซต์	คืออยากมธีรุกจิส่วนตัวของตนเอง	ไม่อยากเป็นลกูจ้าง	และส่วนตัวชอบเรือ่งระบบคอมพวิเตอร์ 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	จึงเริ่มท�าเว็บไซต์ต้ังแต่เรียนช้ัน	ปวช.	โดยเว็บไซต์แรกที่รับออกแบบคือ	ธุรกิจรถพยาบาล	ดูแลผู้ป่วย	จากนั้นก็สร้างเพจ 
ของตนเองในโลกออนไลน์เพื่อช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล	(search	engine)	ต่อมาก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งนี้ธุรกิจออนไลน์	 

เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์	จากนั้นทางทีมงานออแกไนซ์ในสิงค์โปรติดต่อให้ไปเปิดบูทจ�าหน่าย 
และร่วมแฟช่ันโชว์	ซ่ึงตอนนัน้ประสบความส�าเรจ็อย่างมากเพราะสนิค้าทีน่�าไปจ�าหน่ายขายหมดท้ังคอลเลค็ช่ัน	และต่อมากน็�าสนิค้า 
เข้าร่วมงานอีกหลายที่	อาทิ	Eyes	on	Thai	2015	at	Shanghai,	SME	Revolution	เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี	4.0,	Lao	
Fashion	Week	2017,	Fashion	Festival	Nology	2017	ณ	เวียดนาม	โฮจิมินห์,	Silk	Suzhou	2015-2018	เป็นต้น
	 นายณัฐพงศ์	กลิ่นคุ้ม	เล่าว่า	ระหว่างที่ท�าธุรกิจก็เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	ได้ไปออกงานต่างประเทศอยู่เป็นระยะๆ	เเละ 
รับออกแบบงานให้กับ	บจก.เเฟชั่น	ซีน	ที่น�าผลงานไปแสดงในงาน	Silk	Suzhou	2015-2018	ณ	ประเทศจีน	เป็นระยะเวลา	 
4	ปีต่อเนือ่ง	การท�าธรุกจิส่วนตัวการทีจ่ะเป็นเจ้าของธรุกจินัน้ต้องเริม่จากการเป็นลกูน้องก่อน	ต้องเรยีนรูถ้งึข้อดีและข้อเสยี	เรยีนรู ้
กลไกหรือกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	อีกท้ังคู่แข่งด้านแฟช่ันมีมากมาย	กระแสเปลี่ยนตลอดเวลาต้องปรับตัวในธุรกิจกับเศรษฐกิจ 
ในเวลานั้นๆ	โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินการ	ปัจจุบันหลังเรียนจบแล้วได้เข้ามาช่วยสานต่อธุรกิจห้องเสื้อ	ITTHIKORN	 
ของที่บ้าน	ส่วนเเบรนด์	HANNEF	ก็รับท�างานตามค�าสั่งซื้อ	เเละเมื่อมีงานแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศ	โดยตอนนี้เตรียมงานเพื่อโชว์
ใน	Thailand	Industry	Expo	2018
	 การประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ควรหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้	และต่อยอดเพื่อให้ธุรกิจทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม 
ตลอดเวลา
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• ยินดีบัณฑิตใหม่รั้วราชมงคลพระนคร
	 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกรู	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม- 
ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค	์ 
ในการพระราชทานปริญญาบัตร	แก่ผู ้ส�าเร็จ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ในวันที่	29	 
สิงหาคม	2561	 (ช่วงเช้า)	ณ	หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ต�าบล
คลองหก	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี
	 ปีนี้มีบัณฑิตราชมงคลพระนคร	 จ�านวน	
2,941	คน	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 
แบ่งเป็นบณัฑติทีเ่ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
จาก	 9	 คณะ	 ได ้ แก ่ 	 คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์	จ�านวน	426	คน	ประกอบด้วย	 
ปริญญาตรี	จ�านวน	370	คน	และปริญญาโท	 
จ�านวน	56	คน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จ�านวน	 
411	คน	ประกอบด้วย	ปริญญาตรี	จ�านวน	 
396	คน	และปรญิญาโท	15	คน	คณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน	จ�านวน	179	คน	ประกอบด้วย	 
ปริญญาตรี	จ�านวน	175	คน	และปริญญาโท	 
จ�านวน	4	คน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
จ�านวน	185	คน	โดยเป็นบัณฑิตปริญญาตรี
ท้ังหมด	คณะศิลปศาสตร์	จ�านวน	197	คน	
โดยเป็นบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด
	 ส่วนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟช่ัน	 จ�านวน	 127	คน	 โดยเป็นบัณฑิต 
ปริญญาตรีทั้งหมด	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบ	จ�านวน	83	คน	โดยเป็น 
บัณฑิตปริญญาตรีท้ังหมด	คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี	 จ�านวน	100	คน	 โดยเป็น 
บัณฑิตปริญญาตรีท้ังหมด	คณะบริหารธุรกิจ	 

ข่าวต่อหน้า 1 ข่าวต่อหน้า 1จ�านวน	1,233	คน	ประกอบด้วย	ปริญญาตร	ี 
จ�านวน	 1,199	 คน	 ปริญญาโท	 จ�านวน	 
32	คน	และปริญญาเอก	จ�านวน	2	คน
	 ส�าหรับการฝึกซ้อมย่อยแบ่งเป็น	3	ครั้ง	 
ครั้งแรกเป ็นการฝึกซ ้อมย่อยทั้ง	 9	 คณะ	 
ระหว่างวันที่	17-20	สิงหาคม	2561	ซึ่งจัดขึ้น 
ทัง้	4	ศูนย์ของมหาวทิยาลยั	ครัง้ท่ีสอง	เป็นการ 
ฝึกซ้อมย่อยรวม	วันท่ี	21	สิงหาคม	2561	 
ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารมงคลอาภา	คณะ 
บริหารธุรกิจ	ครั้งสุดท้ายเป็นการฝึกซ้อมใหญ่	 
วันที่	 22	 สิงหาคม	 2561	ณ	หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนครได้ยกย่องบุคคลผู้ประกอบ 
คุณงามความดีและประสบความส�าเร็จในชีวิต	 
มอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จ�านวน	4	ราย	 
ได้แก่	1.นายสมศักด์ิ	ลีสวัสด์ิตระกูล	ด�ารง 
ต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท	 จี	สตีล	 
จ�ากัด	(มหาชน)	กรรมการบริษัทเหล็กกล้าไทย	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูท้รงคุณวุฒ	ิมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	กรรมการ 
สภาผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันบัณฑิต	พัฒนบริหาร- 
ศาสตร ์	 ซ่ึงสนับสนุนทุนการศึกษาและให  ้
การสนับสนุนปรับปรุงห้องประชุมมงคลอาภา 
ช้ัน	3	อาคารมงคลอาภา	คณะบริหารธุรกิจ	 
ราชมงคลพระนคร	ได้รับปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ	 2.นายจาง	 อีลา	 
ป ัจจุบันด� ารงต� าแหน ่ งกรรมการผู ้ จัดการ	 
บริษัทชัยพัฒนากรุ ๊ป	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 
ซ่ึ งสนับสนุนทุนการศึกษาให ้กับนักศึกษา	 
ให้ความร่วมมือกับราชมงคลพระนครในด้าน 
สหกิจศึกษาต่างประเทศและสนับสนุนกิจกรรม 
ต่างๆ	 ได้แก่	 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ 
นกัศึกษาของราชมงคลพระนครกบัมหาวิทยาลยั 
ในประเทศจีน	ทั้งยังเป็นแหล่งงานเพื่อรองรับ 
บัณฑิ ตที่ จบการ ศึกษาจ ากมหาวิ ทยาลั ย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เข ้าท�างาน 
กับบริษัทในเครือท้ังในและต่างประเทศ	ได้รับ 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 ขณะที่	3.นายธีรชัย	ศิริรัตน์อัสดร	ปัจจุบัน 
ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเตียวฮง 
ไพศาล	จ�ากัด	 ซ่ึงสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร 
ที่พักนักศึกษาต่างชาติและมอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักศึกษาของราชมงคลพระนคร	 อีกทั้ง 
ยังเป็นวิทยากรให้ความรู ้ทางด้านวิศวกรรม- 
ศาสตร์โทรคมนาคมและการสื่อสารผ่านระบบ 
ดาว เ ทียมให ้ แก ่ บุ คลากรของราชมงคล 
พระนคร	ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักด์ิ	 4.นางนารินรัตน ์	 เพชรน ้อย	 
ป ัจจุบันด� า รงต� าแหน ่ งผู ้ อ� านวยการฝ ่ าย 
ทรัพยากรบุคคล	 โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพ	 
แพลทินัม	ประตูน�้า	 ซ่ึงให้ความร่วมมือกับ 
ทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์มาเป็นเวลานาน	 
(มากกว่า	5	ปี)	ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ 
ในแผนกต่างๆ	กับทางโรงแรมโนโวเทล	กรงุเทพ	 
แพลทินัม	ประตูน�้า	 เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาส 
ได ้ รั บความรู ้ และประสบการณ ์ จ ริ ง จ าก 
ผูเ้ช่ียวชาญ	นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้นกัศึกษา 
ได้ร่วมงานกับทางโรงแรมโนโวเทลและโรงแรม 
ในเครือ	ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังยกย่องบัณฑิตที่มีผล 
การเรียนดี	กิจกรรมเด่นและผลงานโดดเด่น 
ในโครงการการบัณฑิตเพชรราชมงคลพระนคร 
ทัง้สิน้	จ�านวน	16	คน	ได้แก่	1.นางสาวทพิย์ทยิา	 
อินทร ์ทิพย ์	 คณะครุศาสตร ์ อุตสาหกรรม	 
2.นายเอกพงษ์	นิยมจันทร์	คณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม	3.นางสาวชุติมา	 เนตรสุริวงศ์	 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4.นายธีรภัทร์	 
พุ ่มคง	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร	์ 
5.นางสาวฐติิรตัน์	รตันประพนัธ์	คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน	6.นายธิปไตย	เจริญวงศ์	คณะ 

เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน	7.จ่าสบิเอกพลประวณี	 
ชาลี	 คณะบริหารธุรกิจ	 8.นายพฤกษชาติ	 
โสมภีร์	คณะบริหารธุรกิจ	9.นางสาวศศิวิมล	 
แถวทอง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
10.นายวิษณุ	สุขเทียม	คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	11.นางสาวฐาปนี	แก้วประเสริฐ	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 12.นางสาวชลธิชา	 
สระทองเนยีม	คณะศิลปศาสตร์	13.นายธนโชติ	 
โลหะนมิติ	คณะศิลปศาสตร์	14.นางสาวชญานศิ	 
ไก่แก้ว	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟช่ัน	15.นางสาวสวิชญา	ชุติพิมลกุล	คณะ 
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟ ช่ัน	
16.นายธาวินวัชร ์ 	 บุญเสริมวงศา	 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
	 ด้านคุณอิทธพิล	วทิจติสมบรูณ์	ผูอ้�านวยการ 
ฝ ่ายทรัพยากรมนุษย ์	 โรงแรมแมนดาริน 
โอเรียนเต็ล	กรุงเทพฯ	กล่าวว่า	 ขอแสดง 
ความยินดีกับบัณฑิตประจ�าปีการศึกษา	2560	 
ขอให ้ท ่ านภูมิ ใจในความเป ็นบัณฑิตของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ	และ
เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน	จากการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เข้าฝึกปฏิบัติ 
สหกิจศึกษาท�าให้เห็นถึงการท�างานที่มีความ 
มุ่งมั่นต้ังใจ	 โดยมีทั้งความรู้ในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติมาใช้ในการท�างานได้จริง
	 "ฝากถึงบัณฑิตที่ก�าลังก้าวเข้าสู่การท�างาน
จรงิ	ต้องหมัน่ฝึกฝนพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ
และน�าเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวมาปรับใช้ในการ
ท�างานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	อีกทัง้ควรตระหนกั
ในเรื่องของภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากล
เพื่อจะได้ก้าวทันต่อโลกในปัจจุบัน	สุดท้ายนี ้
ขอให้บณัฑติทุกท่าน	มคีวามสขุ	มคีวามก้าวหน้า
และประสบความส�าเร็จในชีวิตการท�างาน"	 
คุณอิทธิพลกล่าว

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ก�าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ	ประจ�าปี	2560	ภายใต้ชื่องาน	“คืนวัน 
ที่พากเพียร	วันเกษียณอันภาคภูมิ”	ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	3	อาคารมงคลอาภา	คณะบริหารธุรกิจ	ราชมงคลพระนคร	 
ในวันที่	 21	กันยายน	2561	ส�าหรับปีนี้มีผู ้เกษียณอายุราชการ	จ�านวน	25	คน	 ซ่ึงเป็นข้าราชการ	24	คน	และ 
ลูกจ้างประจ�า	1	คน	ประเภทข้าราชการ	ได้แก่	1.นางสาวทัศนีย์	กิจโอภาส	นักตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษและ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	ส�านักงานตรวจสอบภายใน	2.นางกชพร	 เชิดชูพงษ์	 เจ้าหน้าที่ 
บรหิารงานทัว่ไปช�านาญการ	กองกลาง	3.นางพลอยวรนิทร์	รงัสกิรรพมุ	หวัหน้าส�านกังานผูอ้�านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา	 
สถาบันวิจัยและพัฒนา	4.นายชัยศร	โลกิตสถาพร	อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	5.นายสมชาย	เหลืองสด	อาจารย์
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	6.ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.นชุล	ีอุปภัย	อาจารย์คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	7.นายชัยธวชั	ตุ่มมะ	 
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์	ชวเลขยางกูร	อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร	์ 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพ	รัตนะนราพันธ์	อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10.นางสาวฉวีวรรณ	แจ้งกิจ	อาจารย ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 11.ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุคี	 ศิริวงศ์พากร	อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา	คมวงศ์วิวัฒน์	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรีสมนึก	แก้ววิไล	 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตนาถ	เย็นทรัพย์	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	15.นายสนทยา	เขมวิรัตน์	
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริน	สิระธนกุล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดวงใจ	เขมวิรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.นายสมชาย	เรืองศักด์ิภักดี	อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
ช่วยราชการกองนโยบายและแผน	19.นางสดศรี	ชลังสุทธิ์	อาจารย์คณะศิลปศาสตร์	20.นายวิรัช	รักษาสกุล	อาจารย ์
คณะศิลปศาสตร์	21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา	 ต้ังธรรม	อาจารย์คณอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	22.นายปฎิพล	 
พกิลุทอง	ผูช่้วยช่างท่ัวไป	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	23.นายสรุพล	จักรชัยกลุ	อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	
24.นายอดิศักด์ิ	 วิริยกรรม	อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมใจ	 เพียรประสิทธิ์	อาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ
อ�าลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

• ยกเครื่องเว็บไซต์
	 รศ.สุ ภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
เปิดเผยว่า	ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารหลายๆ	
ช่องทางจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็น
อย่างมาก	โดยเฉพาะเว็บไซต์เป็นอันดับแรก 
ที่ผู ้รับสารเลือกใช้	 ซ่ึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ 
มีความโดดเด่นน่าสนใจ	และสามารถน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารไปสู ่กลุ ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนัน้เป็นสิง่ส�าคัญ	กองสือ่สารองค์กร	
จึงร ่วมกับส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	พัฒนาเว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	
ใหม่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพา	 ซ่ึงผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อตอบโจทย์กับ
สังคมยุคดิจิทัล	พร้อมปรับรูปแบบให้ดูทันสมัย	
สวยงาม	หน้าตาของเว็บไซต์ใหม่ยังคงยึดสีม่วง
เป็นโทนหลัก	 ซ่ึงเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัยและ
สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
	 “จากล่าสุดมีผู ้ใช้บริการเว็บไซต์	www.
rmutp.ac.th	 กว่า	 4,830,388	บน	หน้า	
Pageviews	ต่อปี	การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม ่
จึงเพิม่เมนทูีโ่ดดเด่น	ได้แก่	หลกัสตูร	ข่าว	กิจกรรม	 
และดึงงานวิ จัย	 เพื่อเป ็นคลังความรู ้และ 
ตอบโจทย์กับการจัดอันดับมหาวิทยาลยั	โดยการ 
พัฒนาดังกล่าว	 นอกจากจะท�าให ้เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยใช้งานได้สะดวกมากข้ึน	ยังมีการ
ปรับรูปแบบของเนื้อหาข่าวและประกาศต่างๆ	
เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข่าวสาร	
มุง่เน้นการสร้างความประทบัใจแก่กลุม่เป้าหมาย
ในการเข้าถึงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	อันจะท�าให้
จ�านวนผูเ้ข้าถึงเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัเพิม่มากข้ึน”	
รศ.สุภัทรากล่าว



7NEWSLETTER
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 18 ประจ�ำเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561 ซุบซิบริมร้ัว

	 นายสิวานันท์	ศรีทัน	นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร	์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 จากการแข่งขันแกะสลักผัก 
ผลไม้	 รายการ	Fruits	and	Vegetable	Carving	Free	Style	 
ในงาน	Andaman	Hotelier	Competition	Chef	Challage	2018	
ณ	Homework	Phuket

คว้าเหรียญทอง

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	โชว์ศักยภาพ	จัดการประชุมนานาชาติ	ที่	สปป.ลาว	 
12	 เครือข่าย	10	สถาบัน	 จับมือชมรมศิลปะการแสดง	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 
จัดการแสดง	&	ประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

โชว์ศักยภาพ

	 จากการลงนามความร่วมมือระหว่างราชมงคลพระนครกับโรงแรมแมนดาริน 
โอเรียนเต็ล	กรุงเทพฯ	เมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมา	 เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร 
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ	 ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค	์ 
รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	อธิการบดี	 เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา 
สาขาวิชาการโรงแรม	 ภาคสมทบ	 ซ่ึงเป ็นบุคลากรของโรงแรมแมนดารินฯ	 
ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับราชมงคลพระนคร	ณ	ห้องเซียงเง๊ียบฮ้อ	 
ราชมงคลพระนคร	(ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ศิลปศาสตร์ร่วมพัฒนาบุคลากร

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 จัดโครงการ 
คนรุน่ใหม่ใส่ใจคุณธรรม	จรยิธรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2561	เพือ่มุง่เน้น 
ให้นักศึกษาส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดีทั้งด้านสติปัญญา	
ร่างกาย	เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	จริยธรรมและมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	
เพื่อใช้ในการด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย	และเป็นนักออกแบบที่ดี	 
มีเป้าหมายใช้เพื่อการควบคุมตนเอง	 และส่งผลต่อพฤติกรรม 
ของบุคคลนั้น	 เพื่ อด� ารงไว ้ ซ่ึ งจรรยาบรรณนักออกแบบที่ ดี	 
ณ	วัดราชาธิวาสวิหาร		แขวงวชิรพยาบาล	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

คนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม

	 ดร.ปริญญา	มากลิ่น	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 ร่วมรับฟังและมอบรางวัล 
ให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจจากการประกวดคลิปวิดีโอ	ชิงทุนการศึกษา	ใน
กิจกรรม	“SMART	START	IDEA	by	GSB	Startup”	ประจ�าเดือนมิถุนายน	
2561	ภายใต้โจทย์	Aging	Society	ออกแบบสินค้าและบริการเพื่อรองรับสังคม 
ผูส้งูอาย	ุณ	ห้องประชุมส�านกังานคณบดี	ช้ัน	3	อาคารพร้อมมงคล	คณะบรหิารธรุกจิ	
ราชมงคลพระนคร

รางวัลคลิป SMART START IDEA

	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
จัดบรรยายพเิศษให้กบันกัศึกษาช้ันปีท่ี	1	ในรายวิชาเทคนคิการน�าเสนอในงานสือ่สาร
มวลชน	โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัทรเวช	ฟุ้งเฟื่อง	ผู้เชี่ยวชาญด้านวาทศาสตร์	
มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ	“วาทศาสตร์เพื่อการน�าเสนอ”	เพื่อให้นักศึกษาได้เติมเต็ม
ความรู้	และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรมืออาชีพ	ณ	ห้อง	1101	คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

บรรยายพิเศษ

	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดพิธีไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2561	เพื่อ
มอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี	ความเป็นสิริมงคล	และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
ของคณะ	โดยผูช่้วยศาตราจารย์	ดร.สชุาดา	เกตุดี	คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	
เป็นประธานในพิธีและประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร 
ให้กับนักศึกษาดีเด่น	ด้านกิจกรรม	เรียนดี	การแต่งกายเรียบร้อย	ณ	ห้องประชุม 
กรมหลวง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มอบตัวเป็นศิษย์

	 นายสิทธิพงษ์	จรัสแสง	นายปฤษฎี	สัตยรังษี	นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	 ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายชาย 
ยอดเยี่ยม	จากการประกวด	Fashion	Show	Young	Designer	Awards	2018	
ณ	ไบเทคบางนา	hall	100

ยินดีกับ

	 กองสือ่สารองค์กร	ราชมงคลพระนคร	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
หลกัสตูรพธิกีร	(MC	RMUTP)	โดย	รศ.วมิลพรรณ	อาภาเวท	รองอธกิารบดี 
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบ 
เกียรติบัตรให ้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ เข ้าร ่วมอบรมจ�านวน	 
58	คน	การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร 
ที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้	อาทิ	คุณพนิตนาฏ	ฉัตรวิไล	อดีตบรรณาธิการข่าว	 
พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง	ONE	HD	และผู้ก่อต้ัง 
สถาบนัการสือ่สาร	The	Spoken	Arts	มาร่วมบรรยายในหวัข้อ	“พดูพรเีซ็นต์ 
อย่างพิธีกรมืออาชีพ”	นอกจากนี้ยังมีคุณสุพิมล	ภาชนะ	AVP	Sales	 
Support	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	บรรยายหัวข้อ	“บทบาทหน้าที ่
ของพิธีกร”	และอาจารย์สรัณยา	มังคละคุปต์	อาจารย์คณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน	บรรยายหัวข้อ	“บุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
พธิกีร”	ณ	ห้องปฏิบติัการมลัติมเีดีย	(4201)	คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน	

ติวเข้มพิธีกรรุ่นใหม่

 สุดเจ๋ง!! โชว์ศักยภำพ “เพชรรำชมงคลพระนครสำนสัมพันธ์  

ไทย-บำหลี” ภำยในงำนมีกำรแสดงนิทรรศกำร กำรสำธิตกำรแกะสลัก 

กำรสำธิตท�ำขนมไทย และกำรแสดงศลิปวฒันธรรม โดยนกัศกึษำเพชร

รำชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 และยังได้มอบประกำศนียบัตรให้กับ

นักศึกษำจำกวทิยำลยับำหลีโพลเีทคนคิ ประเทศอนิโดนเีซีย ซ่ึงเข้ำร่วม

โครงกำรนักศกึษำแลกเปลีย่นวฒันธรรมไทย ครัง้ที ่3 หรือ Intensive 

Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic 

Students ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 

ศูนย์โชติเวช  โชว์ของ!! นักศึกษำสำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ ์

ส่ิงทอ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ร่วมเป็นรุ่นพ่ี 

จิตอำสำสอนศิลปะกำรวำดภำพเบื้องต้น เพื่อต่อยอดในกำรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้กับน้องๆ ที่อำศัยในชุมชนหุบกะพง จังหวัด

เพชรบุรี ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์

เชิงชุมชน สังคม ตำมแนวพระรำชด�ำริฯ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเส้นใยป่ำน 

ศรนำรำยณ์ในเชิงพำณิชย์ ณ สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ�ำกัด 

จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมยัง!! คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน  

จัดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมสู ่กำรเป็น 

นักเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 2 กิจกรรมจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยี

ส่ือสำรมวลชน ซ่ึงเป็นกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เคร่ืองมือ 

ทำงด้ำนเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชนโดยแบ่งออกเป็น 4 ฐำน ได้แก่  

ฐำนที่ 1 “กำรใช้กล้องชนิดต่ำงๆ” ฐำนที่ 2 “ชนิดของไฟ และ 

กำรใช้ไฟสตูดิโอ” ฐำนที่ 3 “ระบบเสียง และกำรใช้ไมโครโฟน  

แบบต่ำงๆ และฐำนที่ 4 “วิธีกำรต่อ และบัดกรีสำยแจ๊ค แบบต่ำงๆ”  

 ต้อนรับน้องใหม่!! คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกำร

ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 นักศึกษำ ชั้นปีที่ 1  

เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ณ กองร้อยบังคับกำร  

ค่ำยมหำเจษฎำรำชเจ้ำ กองพลนำวิกโยธิน ต�ำบลพลูตำหลวง  

อ�ำเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบรีุ  เตมิควำมรู้กนัหน่อย!!! คณะบริหำรธุรกจิ 

ร่วมกับธนำคำรออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ  

เข้ำร่วมโครงกำรกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ "เม่ียงค�ำบัวหลวง" โดย

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนเป็นทีม 

และส่งเสริมศักยภำพของนักศึกษำ อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมวิสำหกิจ

ชุมชนให้มีควำมรู้เกีย่วกบักำรท�ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำย กำรค�ำนวณต้นทนุ 

ผลิตภัณฑ์และพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ  

ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ต�ำบลศำลำยำ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง : ณรงค์กร ประสำรแสง
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ตะลอนทัวร์

หลำยคนคงเห็นข่าวเกี่ยวกับข้อเสียของ	“ไขมันทรานส์”	นอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	คอลัมน์น�้าลายสอฉบับนี้	 เราจะมาท�าเมนูที่ไม่ต้องง้อไขมันทรานส์	 อร่อยเหมือนเดิม	 
เพิม่เติมคือท�าง่ายไม่ยุง่ยาก	ซ่ึงสามารถรบัประทานได้ทัง้มือ้เช้าหรอืมือ้ไหนๆ	กส็บาย	และถ้าอยากเพิม่คุณค่าทางโภชนาการ	 
ก็สามารถน�าผลไม้ที่ชอบมาใส่เพิ่มได้เลย	ถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีท�ากันเลย

	 	 น ่ห ์ อี กอย ่ า งหนึ่ ง ของการ 
	 	 เดินทางคือการได้ที่พักที่อบอุ่น	
เงียบสงบ	 และบรรยากาศที่ เรียบง ่าย 
ใกล้ชิดธรรมชาติราคาไม่แพง	 คอลัมน ์
ตะลอนเที่ยวสบายกระเป๋าฉบับนี้จึงเลือก 
มาพักโฮมสเตย์จังหวัดจันทบุรี	 สามารถ 
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดู	นอกจากนี้มาเที่ยวที่นี่ 
ที่ เดียวครบทุกรส	 ทั้งกินปู	 เล ่นน�้าตก	 
ไหว้พระ	เที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน	
	 ทริปนี้เลือกมาพักผ่อนแบบ	2	วัน	 
1	 คืน	 โดยเลือกใช ้บริการรถตู ้ เหมา	
เนื่องจากไปจ�านวนหลายคน	 โดยเริ่มต้น 
จากกรงุเทพมหานครมุง่หน้าสูจ่งัหวดัจันทบรุี
ใช ้เวลาเดินทางประมาณ	 3-4	 ช่ัวโมง	 
ซ่ึ ง ร ะ ห ว ่ า ง ท า ง แ ว ะ เ ที่ ย ว จุ ด ช ม วิ ว 
เนินนางพญา	 ถือเป็นแลนด์มาร์คส�าคัญ
ของจังหวัดด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลม

เส

น�้าลายสอ

เที่ยวเมอืงรอง (จันทบุรี)
พร้อมกินปฟูินๆ

บ้านหัวแหลม	 เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่น 
ทอดยาวลงไปในทะเล	ระยะทางประมาณ	
50	 เมตร	สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของ 
ชาวบ้านสามารถเดินลงไปสักการะเจดีย ์
บ้านหัวแหลม	 ซ่ึงเจดีย์สีขาวท่ีเก่าแก่อายุ 

เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์	 ต้ังแต่
เวลา	10.00-17.00	น.	ส�าหรับที่พักครั้งนี ้
เราเลือกมานอนกันแบบฟินๆ	ที่บ้านสวน 
สวุภัทร	รสีอร์ททุง่เพล	ทีพ่กัโฮมสเตย์สวยๆ	
ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยขุนเขา	

ทานอาหารกันเรียบร้อยไปกระโดดน�้าด้าน
หลังโฮมสเตย์จะมีล�าธารธรรมชาติให้เล่น	
เมื่อพระอาทิตย์ตกดินถึงเวลาอาหารเย็น 
ที่ รอคอย	 ซ่ึงเมนูอาหารจัดเต็มมากๆ	 
ปูนึ่ง	กุ้งเผา	

กว่า	 200	 ปีต้ังอยู ่บนโขดหิน 
กลางทะเล	นอกจากนีย้งัสามารถ
เดินเล่นรับลมทะเลเย็นๆ	และ
ถ่ายรูปกลางสะพานไม้ได้อีกด้วย	 
ใ กล ้ เ วล า เที่ ย ง เ ข ้ า ไ ป ทุ กท ี
ท ้อง เริ่ ม ร ้ องจึ งพลาดไม ่ ได ้ 
ท่ี จ ะ แ ว ะ ชุ ม ชน ขนมแปลก	 
ริมคลองหนองบัว	 เป็นชุมชนเก่าแก่	 ยังมี 
อ าห า ร 	 ขนมแบบ โ บ ร าณ	 เพื่ อ ใ ห ้
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม	 ชุมชนแห่งนี ้

ส่วนปลายของอ่าวคุ้งกระเบน	และมองมา 
ยั ง อีกด ้ านหนึ่ งสามารถมองเห็น โค ้ ง 
เลียบหาดของถนนเฉลิมบูรพาชลทิตในมุม
ที่สวยที่สุด	ขับรถต่อมาอีก	1	กิโลเมตร 
จ ะพบกั บ ส ะพ าน ไ ม ้ จุ ด ชม วิ ว เ จ ดี ย  ์

ธารน�้าตกไหลเย็น	 เหมาะกับการพักผ่อน 
ชิวๆ	ที่นี่จะคิดเป็นแพ็กเกจต่อคน	 ราคา 
รวมที่พัก	บุฟเฟต์อาหาร	3	มื้อ	หลังจาก

	 บริเวณนี้ยังมีโฮมสเตย์ที่ติดกันอีก
หลายแห่งส�าหรับใครที่ต้องการมาพักผ่อน	
แบบสงบ	สัมผัสน�้าตกใสสะอาด	แวะมาพัก 
ที่โฮมสเตย์ทุ่งเพล	จะรู้สึกว่าเหมือนหลุด 
มาอยู่อีกอาณาจักรหนึ่งที่มีแต่ความบริสุทธิ์
และความอุดมสมบูรณ ์ของธรรมชาติ 
อย่างแท้จริง	 ที่เราอาจไม่คิดว่า	 จันทบุรี	 
มีสถานที่แบบนี้ด้วย	มาเที่ยวแล้วรับรอง 
ต้องอยากกลับมาซ�้าอีก
เรื่อง: ฉวีวรรณ มะโนปา ภาพ: ณรงค์กร ประสารแสง

แพนเค้กเสียบไม้
อร่อยง่ายๆ..ไม่ง้อไขมันทรานส์ วัตถุดิบ	 แป้งเค้ก	1/2	ถ้วย

	 ผงฟู	1	ช้อนชา
	 เนยสดละลาย	2	ช้อนโต๊ะ
	 นมสด	1/3	ถ้วย
	 เกลือ	1/4	ช้อนชา
	 ไข่ไก่	2	ฟอง
	 น�้าตาลไอซิ่ง
	 ครีมช็อกโกแลต
	 สตรอว์เบอร์รี	กล้วยหอม

วิธีท�ำ 1.	 ผสมแป้งเค้กกับเนยจืดละลาย	ไข่ไก่	และนมสด	ตีให้เข้ากัน	และพักแป้งไว้	10	นาที	ให้เซตตัว	
	 2.	 ตั้งกระทะไฟปานกลาง	ตักแป้งที่ผสมไว้ลงไปประมาณ	1	ช้อนโต๊ะ	รอจนแป้งข้างล่างเซตตัว	กลับด้าน	 
	 	 และทอดจนสุก
	 3.	 วางแป้งแพนเค้กบนจาน	ทาช็อกโกแลต	วางสตรอว์เบอร์รี	และทาช็อกโกแลต	ตามด้วยแป้งแพนเค้ก	 
	 	 และทาช็อคโกแลต	 วางกล้วย	 และทาช็อกโกแลต	ปิดด้วยแป้งแพนเค้ก	 จากนั้นเสียบไม้ลงไป	 
	 	 จัดเรียงบนจานและโรยไอซิ่ง	พร้อมเสิร์ฟ

เป็นยังไงกันบ้ำงคะ กับเมนู “แพนเค้กเสียบไม้” กินได้ไม่เบื่อแถมหน้ำตำน่ำทำนแบบนี้ 
หำกมีเวลำลองไปท�ำกันดูนะคะ ใช้เวลำไม่นำนแถมอร่อยได้ง่ำยๆ อีกด้วย

Tips : แม้จะหลีกเลี่ยงหรืองดผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรำนส์ แต่ถ้ำยังกินอำหำรที่ไขมันสูง น�้ำตำลสูง ก็ท�ำให้สุขภำพแย่เสี่ยง
ต่อโรคภัยอยู่ดี ฉะนั้นรับประทำนแต่น้อยและอย่ำลืมออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพที่แข็งแรงกันด้วยนะคะ


