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	 ชาวราชมงคลพระนครร่วมมือ 
ร่วมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม	 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	พร้อมเดินหน้า 
โครงการเลิกเพื่อรักษ์จัดโปรโมช่ัน
ลดราคาอาหาร-เครื่องด่ืมจากร้านค้า
ผู ้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย	
เตรียมขยายผลจัดกิจกรรมใช้บันได 
แทนลิฟต ์–ป ิดแอร ์ -ป ิดไฟ	 ช ่วง 
พักกลางวัน	หวังลดการใช้พลังงาน 
(อ่านต่อหน้า 6)

ปลื้ม!! ชาวราชมงคลพระนคร
ร่วมใจลดใช้พลาสติกและโฟม 
พกแก้วน�้า-ลดราคาอาหาร-
เคร่ืองดื่ม เตรียมขยายผล
ลดการใช้พลังงาน 

ต้อนรับน้องใหม่ป้ายแดง
RMUTP FRESHMEN 2018

 หน้า 5

ประชมุวชิาการนานาชาต ิคร้ังที ่9  
ชูงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า 
ที่ยั่งยืน-ท้าทายสังคมดิจิทัล

พัฒนำอย่ำงย่ังยืนบนควำมท้ำทำยด้ำนสงัคมดจิทิลั ระหว่ำง 21 – 22  
มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 6)

โชว์ศักยภาพงานวิจัย
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

 หน้า 3 เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13
ตัวแทนยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

 หน้า 4 ตะลุยเวียดนาม
เที่ยวดินแดนธรรมชาติแห่งขุนเขา 
ชมวิถีชนเผ่า เผยแพร่วัฒนธรรมไทย

เปิดโลกทัศน์ พัฒนาการสอน
จากห้องเรียนฟินแลนด์ สู่ราชมงคลพระนคร

 หน้า 8

อธิการบดี	 ประกาศเดินหน้า
เ ต็มสูบผลักดันนโยบายรับ
น้องเชิงสร้างสรรค์	 ขานรับ
นโยบาย	สกอ.	สร้างทีม	 
"ฅนจัดสันฯ"	 สร ้ าง
แกนน� า จัดกิ จกรรม 
รับน้องใหม่ประจ�าปี	
2561	เน้นเชื่อมความ
สัมพันธ์รุ ่นพี่-รุ ่นน้อง	
(อ่านต่อหน้า 6)

ร ำชมงคลพระนคร 
จั ดป ระ ชุ ม วิ ช ำ ก ำ ร
นำนำชำติ คร้ังที่ 9  
หนุ น ง ำ น วิ จั ย ด ้ ำ น 
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือกำร



 จดหมำยข่ำว (Newsletter) ปีที่ 4 

ฉบับที่ 17 ฉบับประจ�ำเดือนมิถุนำยน -  

กรกฎำคม 2561 ฉบบัน้ีต้อนรบัเมล็ดพันธุ์ใหม่ 

สู ่ ร้ั วรำชมงคลพระนคร ยินดีต ้อน รับ 

นักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561  

ขณะที่ รุ ่ น พ่ี ที่ ป ิ ด เ ท อมภ ำคฤดู ร ้ อ น 

ก็กลับคืนมำ สู ่ บ รรยำกำศกำร เ รียน รู  ้

ใ น ร ะบบก ำ รศึ กษ ำ ร ะดั บอุ ดมศึ กษ ำ 

แห่งนี้ ซ่ึงท�ำหน้ำที่ขัดเกลำเยำวชนไทย 

ให ้ เป ็นบัณฑิตนักปฏิบั ติ ใฝ ่ รู ้  สู ้ งำน  

เ ช่ี ยวชำญเทคโนโล ยีและ มีคุณธรรม  

เพื่อออกสู่สังคมอย่ำงมีคุณภำพ

 ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยมีหลำยอย่ำง 

น ่ ำ สน ใจที่ ร อก ำ รค ้ นห ำด ้ ว ยตน เอ ง 

และ เลื อกปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ส ร ้ ำ ง ส ร รค ์ 

ผ ่ ำนกิ จก ร รมต ่ ำ ง ๆ  ที่ มหำ วิ ทย ำ ลัย 

เปิดโอกำสให้แสดงออก ทั้งควำมสำมำรถ

ส ่ วนบุคคลและร ่ วมกัน เป ็นห มู ่ คณะ  

พร ้ อมทั้ ง ส ่ ง เ ส ริม นัก ศึกษำ ได ้ แสดง

ควำมสำมำรถระดับนำนำชำติภำยใต  ้

ค่ำนิยม คิดสร้ำงสรรค์ ท�ำอย่ำงมืออำชีพ  

โดย มีคณำจำรย ์ และบุ คลำกรทุ กคน 

คอยให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมจริงใจ  

เ ป รี ย บ เ ส มื อนสม ำ ชิ ก ใ นค ร อบค รั ว 

ที่ให้กำรดูแลเอำใจใส่ เช่ือว่ำหำกนักศึกษำ 

มี ค ว ำ มพย ำย ำมและตั้ ง ใ จ จ ริ ง แล ้ ว  

ควำมส�ำเร็จก็อยู่ไม่ไกล 

 เร่ิมต้นปีกำรศึกษำใหม่ขอรำยงำน 

มำตรกำรรับน้องใหม่ ซ่ึงเน้นกำรรับน้อง 

ที่สร้ำงสรรค์โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้ำง

ควำมสำมัคคี ควำมรักใคร ่กลมเกลียว 

ระหว ่ ำง รุ ่น พ่ีและรุ ่นน ้อง นอกจำกน้ี 

ยั ง เสนอข ่ ำ วควำมพร ้ อมกำรประ ชุม 

วิชำกำรนำนำชำติ คร้ังที่ 9 ปีนี้มีงำนวิจัย 

และนวัตกรรมที่น ่ำสนใจมำกมำย เช ่น  

ตู ้ อ ่ ำ น ฉ ล ำ ก ย ำ ส ำ มั ญ ป ร ะ จ� ำ บ ้ ำ น 

แบบอำร ์ เอฟไอดีควบคุมด ้วยอำดุยโน ่  

ทุ่นลอยน�้ำผลิตไฟฟ้ำขนำดพกพำ ชุดแก๊ส 

ไฮโดรเจนจำกพลังน�ำ้ส�ำหรับรถจกัรยำนยนต์ 

เว็บไซต ์ภำษำอั งกฤษเ พ่ือกำร สื่อสำร  

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำขำวม้ำทอมือ 

เป็นต้น พร้อมทั้งเป ิดมุมมองกำรเรียน 

กำรสอนของประเทศฟินแลนด์ ต่อด้วย 

เมนูท�ำง่ำย สะดวกสบำยรับหน้ำฝนและ 

ทริปท่องเที่ยวในต่ำงแดน

 กองบรรณำธิกำรหวังเป ็นอย่ำงย่ิง

ว ่ำจดหมำยข ่ำวฉบับนี้จะเป ็นสื่อกลำง 

ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรและผู ้สนใจ

ทั่วไป นอกจำกจดหมำยข่ำวฉบับน้ีแล้ว  

อย่ำลืมติดตำมข่ำวสำรของกองส่ือสำร 

องค์กร ผ่ำนทำง Social media ไม่ว่ำจะเป็น 

rmutpFB YouTube RMUTP rmutp_

twit rmutpIG หรือ Line@rmutp ขอบคุณ

ผู้อ่ำนที่ให้ควำมสนใจติดตำมจดหมำยข่ำว

อย่ำงต่อเนื่อง แล้วพบกันฉบับหน้ำ

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

399 กองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 

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

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ ผุดศูนย์ไอทีแคร์ อาจารย์-นศ.-บุคลากร เช็คเครื่องฟรี
 ส�านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ตัง้ศนูย์ IT Care 
Service ให้ค�าปรึกษา-แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมเอาใจ นศ. พิมพ์เอกสารฟรี

คณะบริหารธุรกิจจับมือออมสิน หนุน นศ. เป็นสตาร์ทอัพ
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือธนาคารออมสิน เปิดศูนย์ 
Innovation Club by GSB Startup หวังปั้นนักศึกษาให้เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่

คณะคหกรรมฯ สอนท�าคุกกี้
ส่งเสริมอาชีพผู้พิการสติปัญญา

	 นายธนาวฒุ	ินลิมณี	ผูอ้�านวยการส�านกัวิทยบรกิาร 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ	(สวส.)	กล่าวว่า	มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีนโยบายสู ่การเป็น 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล	(Digital	University)	ซึ่งส�านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป ็นหน่ึง 
ในหน่วยงานให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
จึงจัดต้ังศูนย์	IT	Care	Service	เพือ่อ�านวยความสะดวก 

	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	อธกิารบดีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เปิดเผยว่า	ได้ร่วมหารอื 
กบันางสายสม	วงศาสลุกัษณ์	ประธานกรรมการมลูนธิิ 
ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย	ในพระบรม-
ราชินูปถัมภ์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พิการทาง 
สติปัญญา	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู ้พิการทาง 
สติปัญญา	รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้พิการ	มหาวิทยาลัย	 

	 ดร.ปริญญา	มากลิ่น	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 
กล่าวว่า	จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 
(MOU)	ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับธนาคารออมสิน	 
เมือ่เรว็ๆ	นี	้จงึรวมกนัจดักจิกรรรม	Innovation	Club	 
by	GSB	Startup	เพือ่ร่วมกนัสร้างผูป้ระกอบการ	SMEs	 
Startup	ในรัว้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 
โดยทางมหาวิทยาลัยฯ	 ได้สนับสนุนให้เป็นพื้นท่ี 
แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม	โดยจัดสรร 
พื้นที่บริเวณศูนย์พณิชยการพระนคร	รองรับกลุ่มคน 

ไทยให้เป็นสากล	ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 
จากรัฐบาลในการสร้างและขับเคลื่อนผู้ประกอบการ	
SMEs	Startup	อีกด้วย
	 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม	Smart	Start	
Idea	by	GSB	Startup	ภายใต้โจทย์	Aging	Society	
ซ่ึงนักศึกษาที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเป็นคลิป
วิดีโอ	สนใจสอบถามเพิ่มเติมท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
คณะบริหารธุรกิจ	โทร.02-665-3555	ต่อ	2401-2

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย	์ 
นักศึกษาและบุคลากรท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างานขององค์กร	ได้แก่	บรกิารตรวจเช็คและแก้ไข 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 ติดต้ังซอฟแวร์ลิขสิทธิ์แท้	 
การบริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์	 โน้ตบุ ๊ก	 และ 
โปรเจคเตอร์	ส�าหรับอาจารย์	บุคลากร	เมื่อเข้ามาใช ้
บริการห้องประชุมขนาดเล็ก	พร้อมติดต้ังสัญญาณ 
เครือข่ายส�าหรับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย	 
รวมถึงให้ค�าปรึกษาด้านไอที	การเข้าใช้งานเครือข่าย 
ไร้สาย	 (WiFi)	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถ 
ใช้ระบบ	Wifi	ได้ทุกท่ีในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ	 
เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	 ท้ังนี	้ 
นักศึกษาสามารถพิมพ์เอกสารฟรี	จ�านวน	50	แผ่น 
ต่อ	1	ภาคการศึกษา	เป็นต้น	ผูส้นใจสามารถใช้บรกิาร
ได้ท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง	4	 ศูนย์	 ได้แก่	 
ศูนย์เทเวศร์	อาคารอเนกประสงค์	ช้ัน	1,	ศูนย์พณิชยการ 

พระนคร	อาคารพร้อมมงคล	ช้ัน	2,	ศูนย์โชติเวช	อาคาร
เรือนปัญญา	 ช้ัน	2	และศูนย์พระนครเหนือ	อาคาร
อเนกประสงค์	 ช้ัน	1	หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
ส� านั ก วิทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ	 
โทร.02-665-3777	ต่อ	8919
	 “อย ่ า ง ไรก็ตามในอนาคตจะมีการพัฒนา 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	เพราะเช่ือว่าจะมีจ�านวน
ผู้ใช้บริการจ�านวนมากขึ้น	และในปีการศึกษา	2561	
มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการห้อง	Learning	Space	
ชั้น	3	อาคารอเนกประสงค์	ศูนย์เทเวศร์	ซึ่งเป็นห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย	 เพื่อให้นักศึกษา 
ได้ค้นคว้าหาข้อมูล	สร้างความช�านาญและเพิ่มพูน 
ทักษะในการใช้ไอซีที	อีกท้ังยงัเป็นการพฒันาความคิด 
สร ้างสรรค ์ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย”	 
นายธนาวุฒ	ินลิมณี	ผูอ้�านวยการส�านกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าว

จึงเล็งเห็นความส�าคัญของผู้พิการให้ได้รับการฝึกฝน 
และสามารถอยู ่ร ่วมกับสังคมได้	 จึงได้มอบหมาย 
ให้อาจารย์ปิยะธดิา	สหีะวัฒนกลุ	คณบดีคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร ์ 	 น� า วิทยากรอาจารย ์ประจ� า 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
หลกัสตูรการท�าเบเกอรีเ่บือ้งต้น	(คุกกีช็้อกโกแลตชิพ)	 
ให้แก่ผู ้พิการทางสติปัญญา	น�าความรู ้ที่ได้มาผลิต 

สินค้าจ�าหน่ายที่ร ้านปัญญา	คาเฟ่	 มูลนิธิช่วยคน 
ปัญญาอ่อนฯ	ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยเพชรบุรี	12	เขตราชเทวี	 
กรงุเทพฯ	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ผูพ้กิารทางสติปัญญา 
ได้พฒันาทกัษะและความรูค้วามสามารถประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตัวเองได้ต่อไป
	 ด้าน	อาจารย์ปิยะธิดา	สีหะวัฒนกุล	คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กล่าวว่า	 เพื่อเป็น 
การเพิ่มยอดขายให้ร้านปัญญา	คาเฟ่	 จึงได้น�าทีม 
อาจารย์จิตอาสาลงบรกิารวชิาการแก่สงัคม	สอนการท�า 
คุกกี้ช็อกโกแลตชิพสูตรโชติเวช	 ให้พนักงานร้าน 
ปัญญา	คาเฟ่	เพื่อน�าไปวางจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้ร้าน 
มากขึน้	ทัง้นีร้้านปัญญา	คาเฟ่	เป็นร้านกาแฟทีอ่ยูภ่ายใต้ 
การสนับสนุนของมูลนิธิช ่ วยคนป ัญญาอ ่อนฯ	 
มีนายถกลรัตน์	 โปร่งสุวรรณ	ผู้มีความผิดปกติทาง 
ร่างกายในกลุ่มดาวน์ซินโดรม	เป็นคนชงกาแฟ	หรือ 
บาริสต้าประจ�าร้าน	และมีนายวีระยุทธ	โล่ทองเพชร	 
ผู้พิการความผิดปกติทางร่างกายในกลุ ่มออทิสติก	 
เป็นผู้เสิร์ฟกาแฟ	 ซ่ึงท้ังคู่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน	 
หาเงินได้ด ้วยตนเองไม่เป ็นภาระของครอบครัว	 
ซึ่งเป็นก�าลังใจให้คนพิการได้สู้ชีวิตอย่างแท้จริง
	 “ นั บ เ ป ็ น กิ จ ก ร ร มแห ่ ง ค ว า มภ าค ภู มิ ใ จ 
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	อยากให ้
คนพิการมีความภาคภูมิ ใจในการใช ้ ชี วิตอย ่ าง 
มคุีณค่าสามารถพึง่พาตนเองได้	แม้พวกเขาจะเป็นกลุม่ 
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	แต่ก็เป็นก�าลังส่วนหนึ่งในการ 
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้	 เพียงทุกคน 
ในสังคมส่งเสริมและให้โอกาส”	คณบดีกล่าว

รุ่นใหม่	นักเรียน	นักศึกษา	บุคลากร	ที่มีความสนใจ 
เริ่มธุรกิจ	แสดงศักยภาพทางความคิด	สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม	สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่	ที่มีความคิด 
สร้างสรรค์	เพือ่พฒันาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ	SMEs	 
Startup	ในอนาคต	รวมถงึการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารในการให้ค�าปรึกษาและสร้าง 
เครือข ่ายธุรกิจ	 ซ่ึงเป ็นการบ ่มเพาะธุรกิจในรั้ว 
มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการตัวจริงให้มีคุณภาพ 
ต่อไป	นอกจากนีย้งัเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 
และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการของ
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Technology of Research
โชว์ศักยภาพงานวิจัย “ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที ่9”
	 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 
ถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จัดขึ้น 
เป ็นประจ�าทุกปี	 ซ่ึงครั้งนี้ จัดข้ึนเป็น 
ครั้งที่	9	โดยมหาวิทยาลัย	มุ่งหวังสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ 
วจิยักบัสถานศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ	 
ให้นักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงาน 
วิจัย
	 และสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้	 ซ่ึงเป็น 
ไฮไลท์ส�าคัญอย่างหนึ่งของงาน	นั่นก็คือ	 
การเปิดเวทีส�าหรบัส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
ให้คณาจารย์	 นักวิจัย	 นักศึกษาของ 
มหาวทิยาลยัทีผ่ลติผลงานวจิยั	สิง่ประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพไปจัดแสดง	 
เพือ่ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน	และ 
ปีนีก้เ็ช่นกนัทีน่กัวิจัยเก่งๆ	ของมหาวทิยาลยั 
ได้น�างานวิจัยและนวัตกรรมมาร่วมจัด
แสดงหลากหลายผลงาน	อาทิ
 “ทุน่ลอยน�ำ้ผลติไฟฟ้ำขนำดพกพำ  
Portable Hydro”	ผลงานวิจัยจาก	 

ผลงานวิจัยจากอาจารย์และนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ได้แก่	อาจารย ์
ภาวนา	ชูศิริ	นายศราวุฒิ	ไวยศิลป์	และ 
นายกฤษฎา	รักษาแดน	นักศึกษาสาขา 
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม	 
เพื่อต้องการลดปัญหาการหยิบใช้ยา 
ของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา	 
ให้สามารถรับประทานยาได้ด้วยตนเอง 
อย่างถูกต้อง	รวมทัง้ช่วยควบคุมอุณหภูมิ 
ภายในตู้ยาให้เหมาะสมส�าหรับการเก็บ 
รักษาเพื่อคงอายุและคุณภาพของยา	 
เนือ่งจากผลส�ารวจของสมาคมเภสชักรรม 
พบผูส้งูอายจุ�านวนมากยงัใช้ยาไม่ถกูต้อง	 
สาเหตุมาจากปัญหาด้านสายตาและ 
ความจ�า	จึงรบัประทานยาตามความเคยชิน	 
ซ่ึงอาจได้ขนาดยาไม่ถูกต้อง	บางราย 
มีปัญหาด้านความจ�าท�าให้ใช้ยาผิดหรือ 
เกินขนาด	 โดยตู ้อ ่านฉลากยาสามัญ 
ประจ�าบ้านแบบอาร์เอฟไอดี	 (RFID)	 
ควบคุมด้วยอาดุยโน่	(Arduino)	ได้เขยีน 
โปรแกรมบรรจุชนิดยาและสรรพคุณ 

ดร.พสิษฐ์	สุวรรณภิงคาร	อาจารย์ประจ�า 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์และทีมงาน	ท่ีต้องการสร้างพลงังาน 
ทดแทนหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	 
ให้กับบ้านพักอาศัยลอยน�้า	แพ	หรือเรือ 
ที่เน้นผลิตไฟฟ้าใช้เอง	 โดยอุปกรณ ์
ต้นแบบนี้ใช้ส�าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากแม่น�้า	ทั้งนี้จากการทดลองที่บริเวณ 
แก่งน�้าทรัพย์	 เขื่อนขุนด่านปราการชล	 
จ.นครนายก	โดยสามารถผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าได้สูงสุดที่	200	วัตต์	เทียบเท่ากับ 
การจ่ายหลอดไฟขนาด	10	วัตต์	จ�านวน	 
10	หลอด	และสามารถชาร์จโน้ตบุก๊ขนาด	 
90	วตัต์	ทีแ่รงดันไฟฟ้าประมาณ	30	โวลต์	 
8	แอมป์	จากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหมุน 
ที่ความเร็วเฉลี่ย	60	รอบต่อนาที	โดย 
อุปกรณ์มีการออกแบบด้วยใบกังหัน 
ขนาด	 3	 ใบมีขนาดใบยาวประมาณ	 
14	 เซนติ เมตร	 ตัว กังหันใช ้ วงจร 
อินเวอร์เตอร์	350	วัตต์	แปลงกระแส 
ไฟฟ้าตรง	12	โวลต์	 เป็นกระแสสลับ	 
220	 โวลต์	 การใช ้งานเพียงน�าทุ ่น 
ไปลอยในแหล่งน�้า	 แล้วกดเปิดสวิตช์	 
ทุ่นก็จะปั่นกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านเข้า 
กล่องส�าหรับแปลงไฟฟ้า	 จากน้ันก็น�า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านมาเสียบปลั๊ก 
ที่กล่องเพื่อใช้ไฟฟ้าได้ทันที
 “ตู้อ่ำนฉลำกยำสำมัญประจ�ำบ้ำน 
แบบอำร์เอฟไอดีควบคุมด้วยอำดุยโน่”  

เช้ือเพลงิไฮโดรเจน	“BLUE	Flame	FC- 
Bike”	ถือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก 
อีกประเภทที่มีส่วนในการลดมลภาวะ	 
เพราะเมื่อท�าปฏิกิริยาร่วมกับออกซิเจน	 
จนลกุไหม้เป็นพลงังานแล้วจะเหลอืเป็นน�า้	 
ดังน้ันรถท่ีใช้เช้ือเพลิงไฮโดรเจนจึงไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	หลกัการท�างาน 
คือน�าไฮโดรเจนไปสร้างพลังงานไฟฟ้า	 
และน�าพลังงานไฟฟ ้าไปขับเคลื่อน 
มอเตอร์	การใช้งานเพียงเติมน�้าประปา 
ลงในชุดอิเล็คโทรไลท์	 (electrolytes)	 

ศึกษาและฝึกฝนทักษะด้านการฟังและ 
การพูดนอกเวลาเรียน	โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
ด้านเวลา	สถานที่	 และการเข้าใช้งาน	 
เพื่อตอบสนองการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง	 
การเรยีนรูต้ลอดชีวติ	และการศึกษาในยคุ	 
“Thailand	4.0”	 เนื่องด้วยปัจจุบัน 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ก�าลงัประสบปัญหาคือนกัศึกษาส่วนใหญ่ 
มีระดับความสามารถทางภาษาอยู ่ใน 
เกณฑ์เฉลีย่ค่อนข้างต�า่	โดยเฉพาะทักษะ 
ด้านการฟังและการพดู	สาเหตุเนือ่งมาจาก 
นักศึกษาไม ่ ได ้ รับการฝ ึกฝนทักษะ 
อย่างเพียงพอ	 ซ่ึงวิชาภาษาอังกฤษ 
จัดอยู ่ ในประเภทวิชาทักษะ	 (Skill	 
Subjects)	นักศึกษาต้องได้รับการฝึกฝน 
ทักษะอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่ 
เหมาะสม	 จึงจะท�าให้เกิดทักษะและ 
สามารถน�าความรู ้ไปใช้ได้จริง	 ดังนั้น 
การเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน 
ภายในระยะเวลาอันสั้น	 จึงไม่เพียงพอ 
ท่ีจะท�าให้นักศึกษาเกิดทักษะได้อย่าง 
แท้จริง	อย่างไรก็ตามจากการประเมินผล 
ความพึ งพอใจและป ัจ จัยที่ เ อ้ือต ่อ 
การเรียนรู ้ด้วยตนเองโดยผู ้เช่ียวชาญ	 
ปรากฎว่า	 คุณภาพของเว็บไซต์ด ้าน 
เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก	 
(ค่าเฉลี่ย	4.77)	 คุณภาพของเว็บไซต ์
ด้านเนือ้หาภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับดีมาก	 
(ค่าเฉลี่ย	 4.78)	และความพึงพอใจ 
และปัจจัยเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
ด้วยตนเองอยู ่ในระดับพึงพอใจมาก	 
(ค่าเฉลี่ย	4.47)	

ลงบนระบบและน�าไปติดต้ังบนตู ้เย็น 
พร้อมตัวอาร์เอฟไอดีส�าหรบัอ่านฉลากยา	 
การใช้งานเพียงผู้ใช้น�าป้ายแท็กที่ติดไว ้
บนขวดยามาสแกนบนตัวอาร์เอฟไอดี	 
เครือ่งจะประมวลผลและส่งเสยีงให้ทราบ 
รายละเอียดของยานัน้ว่าเป็นยาชนดิอะไร	 
ใช้รักษาโรคอะไร	 โดยเบื้องต้นตู้อ่าน 
ฉลากยาสามารถเก็บข้อมูลยาสามัญ 
ประจ�าบ้านได้	14	ชนิด	จากการทดสอบ 
การใช้งานพบว่า	 ตู้สามารถอ่านช่ือยาที่ 
ระบุข้อมูลไว้ในโปรแกรมได้อย่างแม่นย�า
 “ชุดแก๊สไฮโดรเจนจำกพลังงำนน�ำ้ 
ส�ำหรับรถจกัรยำนยนต์”	ผลงานวจิยัจาก	 

กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะเข้าไปในน�้า 
ท�าการกระตุ้นและแยกตัวของโครงสร้าง 
พันธะระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน	 
จนเกดิแก๊สไฮโดรเจน	ทัง้นี	้จากการทดลอง 
สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนใช้งานได	้ 
30	นาที	ประหยัดน�้ามันถึง	27%	และ 
วดัเป็นระยะทางได้ถงึ	110-150	กโิลเมตร	 
โดยชุดอุปกรณ์อิเลค็โทรไลท์สามารถน�ามา 
ประยุกต ์ ติด ต้ังกับรถจักรยานยนต ์ 
ประเภทออโตเมติกขนาดเครือ่ง	125	ซีซี 
ทั่วไปตามท้องตลาด	และมีระบบป้องกัน
แก๊สย้อนและประกายไฟเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	 
ที่ต้องการต่อยอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าไทยพื้นเมืองอย่าง	"ผ้าทอมือ 
อ่างศิลา	บ้านปึก"	 ซ่ึงมีเอกลักษณ์และ 
ประวติัความเป็นมากว่า	100	ปี	จนกลาย 
มาเป็นสินค้าช่ือดังของจังหวัดชลบุรี 
ในปัจจุบนั	ทัง้นี	้ได้รวมตัวกบักลุม่ชาวบ้าน 
ซ่ึงเป็นผู ้ประกอบการผ้าขาวม้าทอมือ	
ในการพัฒนาฟื ้นฟูต่อยอดผลิตภัณฑ	์ 
และดึงคนรุน่ใหม่ให้เข้ามาฟ้ืนฟแูละศึกษา 
เพื่อด�าเนินงานอนุรักษ ์และสืบสาน 
ผ้าทอมือพื้นเมืองให้ยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง	 
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ	์ 
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย	และสร้าง 
อัตลักษณ์ให้สินค้ามีความชัดเจน	อาทิ	 
กระเป๋าถือ	กระเป๋าสะพาย	พวงกุญแจ	 
ของที่ระลึก	 ฯลฯ	 ซ่ึงผู ้ประกอบการ 
ในชุมชนสามารถน�าความรู้ที่ได้ประยุกต ์
รูปแบบสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์	สามารถ 
ส ร ้ า ง โ อก าสและ ร า ย ไ ด ้ ต ่ อ ยอด 
ในเชิงพาณิชย์	 ท้ังยังช ่วยให้ชุมชน/ 
ผูป้ระกอบการ	พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	 
หรือแหล ่ ง รวบรวมของ ท่ี ระลึก ให  ้
นักท ่องเที่ยวได ้ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้าทอมือ	 และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	 
จากกลุ ่มเครือข่าย	 ซ่ึงเป็นการพัฒนา 
เศรษฐกิจของชุมชนสร้างความเข้มแข็ง 
ให ้กลุ ่มผู ้ประกอบการและส ่งเสริม
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบไป
 “ เ ว็ บ ไ ซต ์ ภ ำษ ำอั ง กฤษ เ พ่ื อ 
กำรสื่อสำรส�ำหรับนักศึกษำระดับ 
ปรญิญำตรี" (English	for	Communication)	 

ผลงานจาก	ผศ.ภันรัชสา	 จารุจินดา	 
กลุ ่ มวิ ช าภาษาต ่ า งประเทศ	 คณะ 
ศิลปศาสตร์	ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต ์
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร	 
http://english.rmutp.ac.th	ส�าหรับ 
นัก ศึกษามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี 
ราชมงคล	9	แห่ง	ใช้เป็นแหล่งในการ 

	 อย่าลืมมาร ่วมชมและให ้ก�าลังใจ 
ผลงานวิจัยทีม่คุีณภาพในงานประชุมวิชาการ 
นานาชาติครั้งที่	9	ณ	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	 
กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	21-22	มิถุนายนนี้

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล

ดร.พสิษฐ์	สุวรรณภิงคาร

ดร.เกษม	มานะรุ่งวิทย์

ผศ.ดร.มนัส	บุญเทียรทอง

ผศ.ภันรัชสา	จารุจินดา

อาจารย์ภาวนา	ชูศิริ

ดร.พสิษฐ์	สุวรรณภิงคาร	และผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์	ดร.มนัส	บุญเทียรทอง	 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 	 ท่ีต ้องการ 
ลดต้นทุนพลังงานเช้ือเพลิงจากน�้ามัน	 
และหาพลังงานทดแทนที่ปลอดภัยต่อ 
สิ่งแวดล้อมบนโลก	โดยรถจักรยานยนต ์

 “กำรพัฒนำผลติภณัฑ์จำกผ้ำขำวม้ำ 
ทอมือ อ่ำงหิน ชลบรีุ”	ผลงานจาก	ดร.เกษม	 
มานะรุ ่งวิทย์	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	และอาจารย ์
กรชนก	บุญทร	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 
ออกแบบแฟ ช่ันและสิ่ ง ทอ	 คณะ 
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Education

เตรียมจัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13
ตัวแทนยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

	 เป็นท่ียอมรบัของสงัคมว่า	คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร	 เป็นคณะต้นแบบที่ผลิต 
บณัฑติมอือาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์	 
มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญทัง้ทางด้านวิชาการและ 
ทักษะวิชาชีพบนพื้นฐาน	ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	
เป็นแหล่งเรียนรู ้ ช้ันน�าด้านคหกรรมศาสตร ์
ท่ีสืบทอดผลงานด ้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
มายาวนานกว่า	80	ปี

	 “ทีผ่่านมาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะ 
การฝ ึกอบรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร	์ 
เป็นแหล่งเรียนรู ้ ช้ันน�าด้านคหกรรมศาสตร	์ 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	 ซ่ึงเห็นได้จาก 
การด�าเนนิงานของคณะ	โดยมุง่เน้นการให้บรกิาร 
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานคหกรรมศาสตร์	 
ท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระ 
และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน	อีกทั้งให้บริการ 
วชิาการทีส่อดคล้องกบัความต้องการเพือ่กระจาย 
โอกาสทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน
และพัฒนาสังคม	 โดยผู ้เข ้าอบรมสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้	ความสามารถ	และทักษะ	
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง	และผู้อื่นได้”

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	การฝึกด้าน 
จิตอาสา	การท�างานเป็นทีมและการศึกษาดูงาน 
ด้านอนุรักษ ์ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และ 
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเตรียมความพร ้อม 
ก่อนเดินทาง	เมือ่เดินทางถงึวทิยาลยัเทคโนโลยี
การอาชีพหนานหนิงสัมผัสถึงการต ้อนรับ 
ท่ีอบอุ่นจากอาจารย์	และเพื่อนๆ	นักศึกษาจีน	
ซ่ึงในทุกๆ	วันจะต้องเข้าเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี	
วัฒนธรรม	 ฝึกทักษะความคิดสร ้างสรรค	์
การวางแผน	การใช้ชีวิต	 รวมถึงได้เรียนรู ้ 
การ ใช ้ ชี วิ ตอยู ่ ที่ ไ ม ่ เคยรู ้ จั กกั นมาก ่ อน	 
การปรั บ ตั ว เข ้ ากั บผู ้ คนและวัฒนธรรม 
ที่ไม่คุ้นชิน	แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์
ต่างๆ	และมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา	 
และสิ่งที่ ภูมิใจที่สุดของการมาในครั้งนี้ คือ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป ็นที่รู ้จัก 

เรื่อง: ชนัญชิดา สุจิตจูล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รูส้กึยินดีทุกครัง้ทีม่นีกัศึกษาจากประเทศไทยมาร่วมแลกเปลีย่นความรู ้
และวัฒนธรรมพื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซ่ึงนักศึกษา 
จะได้เรยีนรูท้กัษะการพดูและการเขยีนอักษรด้วยพูก่นัจนี	การจดัดอกไม้	 
ดนตรีพื้นบ้าน	การท�าอาหาร	ฯลฯ	อีกทั้งยังท�าให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆ	 
ระหว่างนักศึกษาประเทศไทยและประเทศจีน	 โดยทางวิทยาลัย 
มีนักศึกษาจีนที่เรียนสาขาภาษาไทยจะแลกเปลี่ยนภาษาซ่ึงกันและกัน	
หวังว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีต่อไปในอนาคต

	 อาจารย์ปิยะธิดา	สีหะวัฒนกุล	คณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 กล่าวว่า	 
ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น	 
ได้ด�าเนนิกิจกรรมเป็นระยะเวลามายาวนาน	และ 
ผูท่ี้เข้ารบัการอบรมสามารถน�าไปประกอบอาชีพ	 
สร้างรายได้นั้น	คณะฯ	ได้หยุดด�าเนินกิจกรรม 
การฝ ึกอบรมวิชา ชีพระยะสั้น เนื่ องด ้ วย	 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ	ตลอดเวลา 
ที่หยุดจัดกิจกรรมได้มีการสอบถามเข้ามาจาก 
บุคคลภายนอกที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม 
วิชาชีพระยะสั้น	 ที่สามารถน�าไปประกอบ 
อาชีพได้	ท�าให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 
ได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริการ 
วิชาการแก่สังคม	 ซ่ึงเป ็นภารกิจหลักของ 

 “ทุกอย่ำงเร่ิมมำจำกควำมชอบเรียนรู้ ทั้งในเร่ืองวิชำกำร ภำษำ  
และกิจกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่เด็กและมีควำมใฝ่ฝันอยำกไปหำประสบกำรณ์ 
ในต่ำงประเทศ จงึตัดสินใจลงสอบและผ่ำนกำรสอบคดัเลอืกทัง้ข้อเขยีน 
และสัมภำษณ์จนได้รับโอกำสไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจนี”	ค�าบอกเล่าจากนายกฤตชัย	ยิม้ละมยั	หรอื	ด้ัม	นกัศึกษาช้ัน 
ปีที	่4	สาขาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	 
ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ	“เพชรราชมงคลพระนคร	รุ่นที่	13”	(การศึกษา 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)
	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร	 เปิดเผยว่า	มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญ 
ของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	 จึงจัดโครงการ	 
“เพชรราชมงคลพระนคร	รุ่นที่	13”	โดยส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง	 
(Nanning	College	for	Vocational	Technology)	และมหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง	(Kunming	University	of	Science	 
and	Technology)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระยะเวลา	14	วัน	ตัวแทน 
นกัศึกษาจ�านวน	18	คน	ซ่ึงนักศึกษาจะได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละวัฒนธรรม 
พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ในช่ือชุดเอกลักษณ์ไทย	 เพื่อเผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู ้ จักในสายตาของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น	 
ซ่ึงการจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้	 
ความสามารถพิเศษได้พัฒนาไปสู ่บัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย	 
และเปิดรับประสบการณ์ตรงกับเจ้าของภาษา	 รวมถึงการเปิดมุมมอง 
โลกทัศน์ท่ีกว้างไกลนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน	และนักศึกษา 
ทีเ่ข้ารว่มโครงการเปรยีบเสมอืนยวุทตูในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่าง	 
2	ประเทศ	คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ	 
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	และสามารถขยายผลสู่นักศึกษากลุ่มอ่ืนๆ	ได้	 
และเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วจะสามารถ 
น�าเอาความรู้	ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ 
อาชีพและด�าเนินชีวิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ	เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ	และเป็นประโยชน ์
ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
	 ด้านอาจารย์หวงหลีผ่งิ	รองคณบดีคณะนานาชาติ	วทิยาลยัเทคโนโลย ี
การอาชีพหนานหนิง	กล่าวว่า	ตลอดระยะเวลา	11	ปีที่ผ่านมาโครงการ 
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมของทัง้	2	สถาบนัมกีารพฒันาเติบโตมาอย่างต่อเนือ่ง	 

มหาวิทยาลัย	 จึงมอบหมายให้งานบริการ 
วิชาการแก่สังคม	ฝ่ายบริหาร	 จัดฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น	ส�าหรับประชาชน
ทั่วไป	
	 โดยจะเปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 
ระยะสั้ น 	 ส� าห รั บบุ คคล ท่ั ว ไป ในครั้ ง นี ้
จ�านวน	13	หลกัสตูร	คือ	การตัดเยบ็เสือ้อย่างง่าย	 
กระโปรง	 การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่ง	 
เบเกอรี	่ขนมไทยชุดทอง	อาหารไทย	อาหารเอเชีย	 
อาหารญ่ีปุน่	อาหารจานเดียว	อาหารยโุรปเบือ้งต้น	 
อาหารและขนมไทย	อาหารจานเดียวไทยฟิวช่ัน 
และอาหารคาว-หวานยุโรป	เพื่อบริการความรู้ 
ทางวชิาชีพแก่สงัคม	ให้สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

ในสายตาของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงได้รับ 
ความสนใจจากนกัศึกษาจนี	อินเดีย	และเวยีดนาม 
เป็นจ�านวนมาก	ประสบการณ์เหล่านี้สามารถ 
น�าไปปรับใช้ในชีวิตได้

	 ขณะที่นายกฤตชัย	ยิ้มละมัย	เล่าต่อว่า	 
ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น 
ต้องเข้าร่วมฝึกอบรม	เช่น	กิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจรยิธรรม	กจิกรรมการพฒันาบคุลกิภาพ	
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Interview

อาจารย์นริศา นาคเมธี 
คณะวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร University Pedagogy 
เพื่ อพัฒนาอาจ า รย ์ มหา วิทยาลั ย 
ในประเทศไทยสามารถน�าความรู ้ที่ได้ 
ไปทดลองในช้ันเรียนจากประสบการณ์ 
ได้น�าความรู ้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต ์
ในการเรยีนการสอน	สิง่ทีเ่หน็คือการเปลีย่นแปลง 
ของบรรยากาศในช้ันเรียนที่นักศึกษากระตือรือร้นมากข้ึน	และผลการเรียน 
ในภาพรวมดีขึน้อย่างมนียัส�าคัญ	อย่างไรกต็าม	ผูส้อนต้องมคีวามเข้าใจในลกัษณะ 
และพฤติกรรมของผูเ้รยีนทีม่คีวามแตกต่างกัน	เพือ่ทีจ่ะเลอืกทฤษฎีและเทคนคิ 
การสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาซ่ึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียน 
ได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช 
คณะเทคโนโล ยีคหกรรมศำสตร ์  
โครงการนีถื้อเป็นการเปิดมมุมองอีกมติิ	 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้น 
ระหว่างการอบรม	ค่อนข้างเปิดกว้าง 
ทางความคิด	มีการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม 
ได้น�าความรู ้	 เทคนิคไปประยุกต์ใช	้ 
ซ่ึงหลายกิจกรรมที่ได้ใช้มาก่อนหน้านี้	 
มีทั้งได้ผล	ไม่ได้ผล	ก็ท�าให้เกิดความเข้าใจ
ในการเลือกกิจกรรมมาใช้	 รวมถึงการน�าผลมาปรับปรุงและพัฒนา	 
อย่างไรก็ตามส�าหรับการน�าความรู้มาประยุกต์ใช้นั้น	โดยเฉพาะการสร้าง 
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	เช่น	Flipped	Classroom	ต้องค่อยๆ	ปรับ
ใช้ในชั้นเรียนควบคู่กับการสอนแบบเดิมส�าหรับเด็กไทย

  ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
คณะบริหำรธุรกิจ	สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ 
อบรมครั้งนี้	มี	2	ประเด็นส�าคัญ	คือ	 
1.	Teaching	is	Learning	การสอน	คือ 
การเรียนรู ้	 (ที่ ไม ่มี วันสิ้นสุด)	 คร ู
ไม่สามารถที่จะหยุดเรียนรู้ได้	 จึงต้อง 

รูจั้กและเข้าใจลกูศิษย์ซ่ึงเปลีย่นแปลงไป 
ในแต่ละยุคสมัย	เรียนรู้เทคนิควิธีการสอน 

 ใหม่ๆ	และน�ามาประยุกต์ใช้กับเด็กไทย	เรียนรู้ 
เทคโนโลยีการสอนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล	 เพื่อเป็นครูที่รู ้มากกว่าเนื้อหา 
ทางวิชาการและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับศิษย์	2.	Less	 is	more	(ท�าน้อย 
แต่ได้มาก)	เด็กทีฟิ่นแลนด์ใช้เวลาในการเรยีนในห้องเรยีนน้อยกว่าเด็กไทย 
และมีการบ้านน้อยกว่า	และแทบจะไม่ใช้ระบบประกันการศึกษาแต่กลับ
ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่า	กุญแจส�าคัญ	คือ	“ความเชื่อ”	 
แต่อุปสรรคการศึกษาของประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้าคือ	ระบบตรวจสอบ
ที่ปราศจากความเชื่อและความศรัทธาระหว่างหน่วยงาน

  ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	สิง่ทีไ่ด้ 
เรียนรู้มากที่สุดก็คือ	 เรียนรู้ที่จะเรียน	 
หมายความว่าโครงการได ้สอนให ้
อาจารย์แต่ละท่านเรียนรู้ว่าการศึกษา 
นั้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

รวมถึงงานด้านการสอนก็เช่นกัน	ไม่ใช ่
แค่การให้ความรูน้กัศึกษา	แต่เป็นการเรยีนรู้ 

 เพื่ อที่ จะทราบว ่ า เราจะสอนนัก ศึกษาที่ ม ี
ความหลากหลายอย่างไรให้เขาได้รับความรู ้ในประเด็นที่เราก�าลังสอน	 
ซ่ึงช่วยให้น�าความรู้ไปปรับให้เหมาะสมกับแต่ละวิชา	 ดังนั้นจึงน�าเทคนิค 
ในเรื่อง	Constructive	Alignment	มาใช้ในห้องเรียนท้ังวิชาทฤษฎีและ 
ปฏิบัติ	 เน้นให้นักศึกษามีกิจกรรมในห้องมากขึ้น	หากเป็นวิชาภาคทฤษฎี 
ก็จะมกิีจกรรมกลุม่	และมกีาร	Discussion	ภายในกลุม่	ในส่วนของวชิาปฏิบติั 
กจ็ะเพิม่ในส่วนของการใช้เครือ่งมอืในการวิเคราะห์	ฝึกให้นกัศึกษาได้น�าเสนอ 
ข้อมลู	ซ่ึงทัง้หมดทัง้มวลนกัศึกษาได้มกีาร	Active	มากขึน้	และเป็นการเรยีนรู้ 
ร่วมกันทั้งนักศึกษาและอาจารย์

  อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
คณะ เทค โน โ ล ยี ส่ื อ ส ำ ร ม วลชน  
ช่วง	6	เดือนนั้นได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ	 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดท�าหลักสูตร	 
การกระตุ้นให้นักศึกษาอยาก 
เรยีนรู	้ในการเรยีนการสอน 

จะให ้นัก ศึกษาลงมือ 
กระท�า	และใช้กระบวนการ 

 คิดเกี่ยวกับสิ่ งที่กระท�าลงไป	 
นอกจากนีย้งัทดลองใช้ทฤษฎี	4	อย่างดูว่าอย่างไหนท�าให้ 
เกิดการเรียนรู ้ได้ดีกว่ากัน	 ซ่ึงมีต้ังแต่การเรียนแบบ	 
บรรยาย	 (Lecture)	 การฝ ึกปฏิบั ติ	 (Practice)	 
การออกไปเรยีนรูใ้นสถานทีจ่รงิ	(Fieldwork)	และการศึกษา 
ค้นคว้าโดยอิสระ	 ซ่ึงส่วนใหญ่บอกว่าการฝึกปฏิบัติท�าซ�้า 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ดีที่สุด	ถ้าหากอาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพ 
ในเรื่องการสอนอย่างต่อเนื่อง	ก็จะท�าให้ระบบการสอนดีข้ึน	 นักศึกษา 
ก็จะดึงศักยภาพออกมาได้มากขึ้น

  ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ 
คณะศิลปศำสตร	์สิ่งหนึ่งที่ได้จากรูปแบบการสอน 

ของฟินแลนด์	คือ	Active	Learning	ที่เน้นให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม	รวมทั้งการเรียน 
การสอนท่ีมุ่งผลการเรียนรู้	 เมื่อเราเอาผล 
การเรียนรู ้เป็นตัวต้ัง	 ครูผู ้สอนจะคิดหา 
รูปแบบกิจกรรม	และวิธีการสอนที่เหมาะสม 
กับผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 

มากท่ีสุดตามเป ้าหมายท่ี ต้ังไว ้	 ในฐานะ 
ครูสอนภาษาอังกฤษ	สิ่งท่ีน�ามาประยุกต์ใช ้

คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยน�าเทคนิคการสอนแบบ	Flipped	Classroom	
ข้อดีคือท�าให้สามารถลดการบรรยายความรู ้และไวยากรณ์เพราะเป็น 
เนื้อหาท่ีนักศึกษาสามารถใช้เวลาอ่านและฝึกท�าแบบฝึกหัดเองได	้ 
เมื่อนักศึกษาได ้ฝ ึกมากเท ่าไหร ่ก็มีความกล ้าและความมั่นใจที่จะ 
พูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเท่านั้น

 อาจารย์นิลมิต นิลาศ 
คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ครูต ้องมี	
Activity	เพื่อให้นักศึกษาติดตามหรือ 
สนใจเรา	สิ่งที่ได้คือเทคนิควิธีการ
ที่ผู ้สอนจะต้องร่วมกับนักศึกษาให้
นกัศึกษาเป็นผูเ้รยีนแบบ	Deep	Learning	 
คือพยายามบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความเป็น 
ผู้ใฝ่รู้	ใฝ่เรียนด้วยตนเอง	ทั้งนี้	การสร้างสภาพ
การเรียนรู้ของเด็ก	ครูจะต้องฝึกฝนให้เขาเป็นผู้ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียนไปตลอดชีวิต	 
เพราะการท�างานต้องการการเรียนรู้ตลอดเวลาเช่นกัน	 ไม่เช่นนั้นเขาก็ 
จะเป็นบัณฑิตที่ท�างานไม่เป็น	ผู้สอนเปรียบเสมือนผู้ให้แต่สภาพสังคม 
ปัจจบุนัอาจารย์เป็นอาชีพรบัจ้าง	ดังนัน้	ควรมคีวามเอาใจใส่นกัศึกษาให้มาก	 
และนักศึกษาเองก็ควรใส่ใจการเรียนให้มากเช่นกัน	 เพราะทั้งครูและ 
นักศึกษาต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ	กัน

เปิดโลกทัศน์ พัฒนาการสอน 
จากห้องเรียนฟินแลนด์ สู่ราชมงคลพระนคร
 ปัจจุบนัจำกสภำพสังคมทีมี่กำรแข่งขนัและกำรเปล่ียนแปลงทีร่วดเร็ว รวมไปถงึกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของประเทศตลอดเวลำ ส่งผลให้สถำบนัอดุมศกึษำได้รับควำมคำดหวงั 

จำกสังคมค่อนข้ำงสูงและต้องผลติบณัฑิตทีมี่ลกัษณะตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม กล่ำวคอื บณัฑติในสังคมแห่งกำรเรียนรู้จะต้องมีควำมสำมำรถเชิงวชิำกำรผนวกกบั

คุณลักษณะกำรเป็นมนุษย์งำนควำมรู้ (Knowledge Worker) โดยเฉพำะคุณสมบัติผู้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ฉะนั้นอำจำรย์จึงเปรียบเสมือน

เครื่องมือส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนพันธกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำให้ลุล่วง

 ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรพัฒนำและปรับเปล่ียนบทบำทจำกผู้สอนหรือผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ (Teacher) มำเป็นผู้ช้ีแนะ (Facilitator) เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้แก่นักศึกษำ  

เน้นกำรสอนเชิงสร้ำงสรรค์ และกำรมีส่วนร่วม ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลำคม 2560-เมษำยน 2561 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครได้ส่งคณำจำรย์เข้ำร่วมอบรม 

ด้วยวิธีกำรสอนของประเทศฟินแลนด์ ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ต้นแบบกำรสอนระดับมหำวิทยำลัย (Professional Development Training Course-

University Pedagogy) เพ่ือเข้ำไปเรียนรูว้ธีิกำรจดักำรเรียนกำรสอนและได้กลบัมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกบัพฤตกิรรมกำรเรยีนของเดก็ไทย อยำกรูว่้ำประเทศฟินแลนด์

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไรท�ำไมถึงได้รับกำรจัดอันดับอยู่ใน TOP10 ของโลกเสมอ ติดตำมกันเลยค่ะ

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

5NEWSLETTER
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 17 ประจ�ำเดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 2561



21-22 JUNE 2018

Bangkok Thailand 2018
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ข่าวต่อ

• ต้อนรับน้องใหม่ป้ายแดง
	 อธกิารบดี	ประกาศเดินหน้าเต็มสบูผลกัดัน 
นโยบายรบัน้องเชิงสร้างสรรค์	ขานรบันโยบาย	
สกอ.	สร้างทีม
	 "ฅนจัดสันฯ"	สร้างแกนน�าจัดกิจกรรม 
รับน้องใหม่	ประจ�าปี	2561	เน้นเชื่อมความ
สัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง
	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	อธกิารบดี	กล่าวว่า	 
มหาวิทยาลยัได้จดัโครงการ	“อบรมเชิงปฏิบติัการ 
สร้างแกนน�านักศึกษา	 จัดกิจกรรมรับน้อง 
เชิงสร้างสรรค์”	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มีมาอย่าง 
ยาวนาน	 เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง 
รุ่นพี่และรุ่นน้อง	โดยปีนี้เน้นกิจกรรมที่สร้าง 
ความประทับใจให้แก่รุ ่นน้องด้วยกิจกรรม 
ที่สร้างสรรค์ทั้ง	9	คณะ	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 
จิตอาสา	การสร้างจิตส�านึกร่วมกันพัฒนา 
มหาวิทยาลัย	 โดยที่ผ ่านมาได้ท�าหนังสือ 
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์	 เพื่อให้นักศึกษา 
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่สร้างสรรค์
อย่างถกูต้อง	ไม่ใช้ความรนุแรง	ปลอดอบายมขุ
	 รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	กล่าวว่า	กิจกรรม 
รบัน้องทีผ่่านมา	ในบางครัง้อาจมข่ีาวไม่พงึประสงค์ 
เกดิขึน้	เป็นกระแสสงัคมทีท่�าให้ภาพลกัษณ์ของ 
มหาวิทยาลัยเป ็นไปในทางที่ ไม ่ เหมาะสม	 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นความส�าคัญของกิจกรรม 
รับน้องซ่ึงเป็นประเพณีท่ีดีงาม	สืบต่อกันมา 
อย่างยาวนานและต่อเนือ่งทกุปี	โดยก�าหนดให้มี 
ระเบยีบ	แบบแผน	แนวทางทีพ่งึประสงค์	ก่อให้เกดิ 
ความสบายใจร่วมกันของผู้ปกครอง	ผู้บริหาร	 
คณาจารย์	และประชาชนทั่วไปมากขึ้น	ด้วยการ 
ฝึกอบรมนักศึกษารุ่นพี่	 ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจดักจิกรรมรบัน้องแบบสร้างสรรค์	นกัศึกษา 
รุน่พีท่ราบแนวทางวัตถปุระสงค์ในการรบัน้องทีดี่	 
รูจั้กสทิธมินษุยชนมากยิง่ขึน้	รวมถึงเป็นทีป่รกึษา 
ในเรื่องต่างๆ	 ให้กับน้องใหม่ได้ปรับตัวในการ 
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง	 
ทั้งการเรียน	และการใช้ชีวิตทั่วไป
	 “กิจกรรมท่ีรุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้อง	 จึงควรเป็น 
กิจกรรมที่สร้างสรรค์	สนุกสนาน	อยู่ในขอบเขต	 
และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมในทุกมิติ	 
การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ	 
“Creative	Activity	List	For	Freshmen	2018”	 
จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ	มั่นใจว่า 
จะมีส ่วนช ่วยสร ้างความเช่ือมั่นในตนเอง	 
ความกล้าแสดงออกต่อท่ีประชุมให้กับนักศึกษา	 
โดยกจิกรรมดังกล่าวจะช่วยเสรมิสร้างความสามคัคี	 
ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน	 
รวมไปถึงพี่กับน้อง	ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันดี 
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ในอนาคตต่อไป”	อธิการบดีกล่าว
	 ด้าน	ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่า	กล่าวว่า	กจิกรรม 
การรับน้องสร้างสรรค์ดังกล่าว	ประกอบด้วย	 
การให้ความรู้ในเรื่องนันทนาการที่หลากหลาย 
ภายใต้การสร้างสรรค์	เทคนิคและกระบวนการ	 
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	การฝึกปฏิบัติ 
จดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์	เทคนคิการจัดกลุม่สมัพนัธ์	 
การฝึกน�ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย	 
รวมถึงกิจกรรม	Walk	Rally	 เพื่อฝึกทักษะ 
ความเป็นผู้น�า	ความสามัคคี	ทักษะการสื่อสาร	 
ทักษะการแก้ปัญหา	และกิจกรรมน�าเสนอแผน 
การด�าเนินกิจกรรมสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร	 
เพื่อให้รุ่นพี่รู ้จักกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค	์ 
กจิกรรมและเพลงสขีาว	สนกุ	สดใส	ตามวยัของ 
นกัศึกษา	เพือ่สร้างความเข้าใจอันดีให้กบันกัศึกษา 
รุ่นพี่	เล็งผล	“ลดละเลิก”	กิจกรรมรับน้องและ 
เพลงที่สื่อในเชิงไม่สร้างสรรค์	หรือพฤติกรรม 
ทีไ่ม่พงึประสงค์	กระทัง่สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบั 
จากการอบรมไปใช้ในกิจกรรมรับน้องที่คณะ 
ของตนเองได้	และยังได้มีโอกาสท�าหน้าท่ีมอบ 
รอยยิม้	ให้ความอบอุ่น	ความสนกุ	ความต่ืนเต้น	 
สร้างบรรยากาศแบบครอบครัว	มทร.พระนคร	 
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ช้ันปีที่	 1	 ในกิจกรรม 
ปฐมนเิทศมหาวทิยาลยั	(ภาพรวมมหาวิทยาลยั)	 
ประจ�าปีการศึกษา	2561	เพื่อให้	“น้องใหม่”	 
มีความประทับใจ	 ในก้าวแรกที่ เข ้ามาเป ็น 
สมาชิกใหม ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร
	 “กจิกรรมรบัน้องใหม่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแล 
ของรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา	กองพฒันา 
นักศึกษา	 องค์การนักศึกษา	 สภานักศึกษา	 
ด�าเนินการโดยชมรมสันทนาการ	มทร.พระนคร	 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ซึ่งรับนโยบายการรับน้อง	 
ประจ�าปีการศึกษา	2561	และขยายผลสูผู่ป้ฏิบติั 
ระดับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทั้ง	 
9	คณะ	รวมถึงรุน่พีข่องทกุสาขา	ทกุช้ันปี	ทีก่�าลงั 
เตรียมการจัดกิจกรรมรับน้อง	และปฐมนิเทศ 
นกัศึกษาใหม่	โดยใช้กจิกรรม	“รบัน้องใหม่อย่าง 
สร้างสรรค์"	เช่น	กิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลง 
ประจ�ามหาวิทยาลยั	เพลงและท่าเต้นประกอบเพลง 
แบบสร้างสรรค์	 กิจกรรมรับน้องสีขาว	ทั้งนี	้ 
มหาวทิยาลยัได้ออกประกาศเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์	 
กฏหมายการรับน้อง	และโทษที่นักศึกษารุ่นพี ่
จะได้รบัหากมกีารฝ่าฝืน	โดยม	ี“คู่มอืการรบัน้อง
เชิงสร้างสรรค์”	เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม	
หากพบปัญหาการรับน้องอย่างไม่สร้างสรรค	์
สามารถร้องเรยีนหรอืติดต่อฝ่ายกจิการนกัศึกษา
ได้ที	่LINE	ID:	yutthapoom.s5335	โทรศัพท์:	 
081-904-6003”	ผศ.ยุทธภูมิกล่าว
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• จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 9
	 ราชมงคลพระนคร	จะจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาติ	 ครั้ งที่	 9	 หนุนงานวิจัยด ้าน 
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความท้าทาย 
ด้านสังคมดิจิทัล	ระหว่าง	21-22	มิถุนายน	
2561	ณ	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ
	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดี	 
เปิดเผยว่า	งานประชุมวชิาการนานาชาติครัง้นี้	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป ็นเวทีสากลในการ 
น�าเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย 
ทางด้านต่างๆ	อีกท้ังยงัเป็นการสร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย	อันก่อให ้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันในด้าน 
เนื้อหา	 กระบวนการวิจัย	 องค ์ความรู ้	 
และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ	ระหว่างนักวิจัย 
ในประเทศและต่างประเทศน�าไปสูก่ารต่อยอด 
องค ์ความรู ้	 ซ่ึงมุ ่ งเน ้นผลักดันแนวคิด 
การพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน	โดย
เฉพาะการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างแท้จริง
	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 กล่าวว ่า	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ	ครั้งที่	 9	 
หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่ อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน :	 ความท ้ าทาย 
ด้านสงัคมดิจทิลั	(ICON	SCI	the	9th	RMUTP	 
International	Conference	on	Science,	 
Technology	and	Innovation	for	Sustainable	 
Development	:	Challenges	Towards	the	 
Digital	 Society	 ระหว่างวันที่	 21-22	 
มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	 
กรงุเทพฯ	เพือ่รองรบันโยบายไทยแลนด์	4.0	 
เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการ 
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	
	 ผศ.เฟ่ืองฟ้า	เมฆเกรยีงไกร	รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจยั	กล่าวว่า	ภายในงานมกีาร
บรรยายพิเศษจากนักวิชาการนานาชาติช้ันน�า	 
ในหวัข้อทีน่่าสนใจมากมาย	เช่น	วทิยาศาสตร์ 
และการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน	 เทคโนโลย ี
นวตักรรมและวิศวกรรมการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 
การพัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยืนด ้ านสิ่ งทอและ 
เครือ่งแต่งกาย	และด้านเศรษฐศาสตร์	โดยม	ี 
Prof.	Paresh	Narayan	ผู้เช่ียวชาญสาขา
เศรษฐศาสตร์	ทางการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ 

• ปลื้ม!! ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจ 
 ลดใช้พลาสติกและโฟม 
	 ชาวราชมงคลพระนครร ่วมมือร ่วมใจ 
ลดการใช ้พลาสติกและโฟม	 อนุ รั กษ  ์
สิ่งแวดล้อม	พร้อมเดินหน้าโครงการเลิกเพื่อ 
รักษ์จัดโปรโมช่ันลดราคาอาหาร-เครื่องด่ืม 
จากร้านค้าผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย	 

และกฎหมาย	จาก	Deakin	University	 
ประเทศออสเตรเลีย	 บรรยายในหัวข ้อ	 
Economic	Modelling	 :	ความสามารถ 
ทางการตลาดและนวัตกรรมองค์กร	ขณะที	่ 
Dr.Thomas	J.	Roulet	ผูอ้�านวยการโครงการ 
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	สาขาวิชาธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ	Senior	Lecturer	จาก	King’s	 
College,	University	of	London	ประเทศ 
อังกฤษ	บรรยายในหวัข้อ	Digitalization	and	 
the	New	Ways	of	Working	:	การปรับ 
กระบวนการท�างานในเศรษฐกิจดิจิทัล	และ 
การบรรยายในหัวข้อ	How	 Innovation	
Disrupt	Education?	by	Management	
from	Huawei	Technologies
	 ผศ.เฟื่องฟ้า	 เมฆเกรียงไกร	กล่าวต่อว่า	 
ปีนี้ได้รับเกียรติจาก	พลอากาศเอก	ดร.ประจิน	 
จ่ันตอง	 รองนายกรัฐมนตรี เป ็นประธาน 
ในพิธีเปิด	 โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ	 
4	ด้าน	ได้แก่	ด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	ด้านวิศวกรรมนวัตกรรมและ 
วศิวกรรมการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ด้านความยัง่ยนื 
ของสิ่ งทอและเสื้อผ ้าและด ้านการสร ้าง 
แบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์	ทั้งนี้ผลงานวิจัย 
ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับ 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ	Applied	 
Mechanics	and	Materials	และวารสาร 
วิชาการของ	Economic	Modelling	นอกจากนี ้
ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ	 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วย	อาทิ	 ตู้อ่าน 
ฉลากยาสามัญประจ�าบ้านแบบอาร์เอฟไอดี 
ควบคุมด้วยอาดุยโน่	ทุ่นลอยน�้าผลิตไฟฟ้า 
ขนาดพกพา	 ชุดแก๊สไฮโดรเจนจากพลังน�้า 
ส�าหรับรถจักรยานยนต์	 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
ผ้าขาวม้าทอมือ	 เป็นต้น	 ส�าหรับผู ้สนใจ 
เข ้ า ร ่ วมงาน ติดต ่อสอบถามเพิ่ ม เ ติมที่	 
กองวิเทศสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	โทร.0-2665-3777	ต่อ	 
6071	หรือลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่
เว็บไซต์	http://iconsci.rmutp.ac.th

เตรยีมขยายผลจดักจิกรรมใช้บนัไดแทนลฟิต์- 
ปิดแอร์-ปิดไฟ	ช่วงพักกลางวัน	หวังลด 
การใช้พลังงาน
	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
เปิดเผยว่า	หลังจากประกาศนโยบายรณรงค ์
ลดพลาสติกและโฟม	เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
และลดปัญหาโลกร้อนผ่านโครงการเลิก 
เพือ่รกัษ์ด้วยการจดักจิกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น 
การประกวดค�าขวัญ	และการจัดนิทรรศการ 
ให้ความรู	้ผูป้ระกอบการร้านค้าและได้ลงนาม 
ความร่วมมือกับร้านค้าสนับสนุนการลดใช ้
พลาสติกและโฟม	รวมทั้งการจัดกิจกรรม 
โรดโชว์ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา 
เกี่ยวกับอันตรายและความไม ่ปลอดภัย 
ในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในการบรรจ ุ
อาหารในช่วงต้นปีที่ผ่านมา	พบว่าบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยได ้มีการปรับ เปลี่ ยน 
พฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	 โดยการน�าแก้วน�้า 
ส่วนตัวมาใช้แทนการใช้ขวดน�้าพลาสติก	
หรือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	 ซ่ึงช่วยลด
จ�านวนการใช้พลาสติกและโฟมได้เป็นอย่างดี
	 รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	กล่าวว่า	ส่วนที่ 
เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือพบว่า	สถาน
ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยกว่า	
30	ร้านค้า	 ได้ให้ความร่วมมือด้วยการไม่น�า
ภาชนะพลาสติกและโฟมมาใช้บรรจุอาหาร	 
โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัดและอาหารที่มีไขมัน
เป็นส่วนประกอบ	อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพ	(Bioplastic)	หรือวัสดุอ่ืนที่เป็นมิตร 
กับสิ่ งแวดล ้อม	 หรือผลิตภัณฑ ์ที่มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา	
ย่ิงไปกว่านั้น	 กรณีผู ้บริโภคน�าภาชนะมาใส่
อาหารและเครื่องด่ืมเองร ้านค้าได้ลดราคา	
10-20	 เปอร ์เซ็นต ์	 ขณะที่ร ้านเครื่องด่ืม	 
@RMUTP	 ศูนย์เทเวศร ์	 ซ่ึงเป ็นร ้านค ้า 
เครื่องด่ืมของมหาวิทยาลัย	 ได้จัดโปรโมช่ัน 
ให้ผู้ที่น�าแก้วน�้ามาใส่ลดราคา	20	เปอร์เซ็นต	์
เช่น	 เครื่องด่ืมกาแฟและชาร้อน	 ราคาปกติ	 
30	บาท	ลดเหลือแค่	24	บาท
	 “นับเป ็นอีกหนึ่ งโครงการที่ปลูกส�านึก 
ชาวราชมงคลพระนครให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 
เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืนอย่าง 
ต่อเนือ่ง	จงึเตรยีมขยายผลในการอนรุกัษ์พลงังาน	 
โดยให้	ทัง้	9	คณะได้มส่ีวนร่วมรณรงค์จัดกจิกรรม 
ต่างๆ	เช่น	การใช้บันไดแทนลิฟต์	การปิดไฟ	 
ปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ในเวลาพักกลางวัน	เป็นต้น”	อธิการบดีกล่าว
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ซุบซิบริมร้ัว

	 นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาขาวิชาวิทยาการสิง่แวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ	 จัดค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน	ครั้งที่	1	 
ภายใต้กิจกรรมเพื่อปลูกจิตส�านึกการรักษาสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมอาสา 
ทาสีรั้วโรงเรียน	ณ	โรงเรียนบ้านทุ่งขาม	ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา	อ�าเภอชะอ�า	 
จังหวัดเพชรบุรี

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จับมือสมาคมวิชาการ	ไฟฟ้า	
อิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์	โทรคมนาคม	สารสนเทศแห่งประเทศไทย	และ
สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ	จัดโครงการฝึกอบรม	"สมรรถนะทางด้านมาตรวทิยา 
และระบบคุณภาพส� าหรับ วิศวกรไฟฟ ้ า"	 ณ	 อาคารอเนกประสงค	์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 นางสาวชนิกานต ์	 ล� า เ จียก	 นักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรม	คณะศิลปศาสตร์	 ชนะใจคณะกรรมการคว้ามงกุฎ 
มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา	2018	และรางวัลความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
มาครองอย่างสมศักดิ์ศรี	ณ	ห้อง	เดอะ	ฮอลล์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	ชั้น	2	
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค	ทั้งนี้	ขอเชิญชวนร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เธอคว้า
รางวัลอีกครั้งบนเวทีระดับประเทศ	Miss	Grand	Thailand	2018	รอบตัดสิน	 
ในวันที่	14	กรกฎาคม	2561

สาวงามอยุธยา
	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและสาธิต 
ศิลปวัฒนธรรมไทย	ประกอบด้วย	สาธิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาและ 
ดินไทย	สาธติแกะสลกัผกัผลไม้และมาลยัลกูปัด	มาลยัจากผ้า	สาธติเครือ่งหอม 
ของช�าร่วย	สานปลาตะเพียน	ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้าไทยพื้นเมือง	 
การนุ่งผ้าไทย	และสาธิตการท�าอาหารไทย	 ในงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สงกรานต์	อัพทาวน์	มลรัฐมินนิโซตา	ณ	สหรัฐอเมริกา

ราชมงคลพระนคร Road Show สงกรานต์

	 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 จัดกิจกรรม 
บรกิารชุมชนรอบรัว้มหาวทิยาลยัฯ	และประชาชนทัว่ไป	เปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่ง	 
ฟรี!	พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ	ของเครื่องยนต์	ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์	 
เพื่อสร้างจิตสาธารณะที่ดีและน�าความรู ้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการ 
ท�างานจริง	และเป็นหนึ่งกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้
สังคมในอนาคต	ณ	บริเวณลานจอดรถ	อาคารส�านักงานอธิการบดี

“จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : 
ตรวจเช็ครถก่อนใช้” 

	 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	ร่วมกับ	Executive	
MBA	Program	มหาวิทยาลัย	Paris-Dauphine	ประเทศฝรั่งเศส	จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง	“Business	Opportunity	in	Thailand”	โดยได้รับ
เกียรติจาก	อ.นภพรรษ	ฤดีสุนันท์	อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	
และผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดบริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	 
เป็นวิทยากรบรรยาย	ซ่ึงมคีณาจารย์และนกัศึกษาสาขาวิชาธรุกจิระหว่างประเทศ
ร่วมฟังบรรยาย	ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	อธิการบดี	พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร	 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	เพื่อน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม
ต่อไป

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	จัดโครงการค่ายบูรณาการ 
นักออกแบบรุ ่นใหม่	 “เรียนรู ้-ร ่วมมือ-คืนกลับ”	สาขาวิชาการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์	เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา	ในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สินค้า	OTOP	ณ	 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	 ชุมชนหนองทราย	 
จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่

	 ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิพงษ์	จรัสแสง	และนายปฤษฎี	สัตยรังษี	 
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น	ที่เข้ารอบ	8	ทีมสุดท้าย	การประกวด	Saha	Group	Young	
Designer	Awards	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

Saha Group Young Designer Awardsอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ฝึกอบรม

 ว้ำว! คณะบริหำรธุรกิจพัฒนำศักยภำพ จัดโครงกำร “กำรพัฒนำ 
ศักยภำพบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนบริกำร”  
ภำยในโครงกำรมีกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม อำทิเช่น กิจกรรม “เขำ้ใจตน  
เข้ำใจคน เข้ำใจงำน และสุนทรียสนทนำ” กิจกรรม “Mindset”  
กิจกรรม “จุดแข็งจุดอ่อน” และกำรท�ำ Workshop โดยได้รับเกียรติ 
จำกผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย ์ เอกรัตน ์ รวยรวย และคณะ จำก 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นวิทยำกรบรรยำย  
ณ ศูนย์พณิชยกำรพระนคร  อบรมเข้มนักศึกษำ! คณะอุตสำหกรรม 
ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จัดโครงกำรอบรมสัมมนำพัฒนำ 
ควำมเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำและกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ มีกำรบรรยำยหลักกำรด�ำรงชีวิตและกำรพัฒนำ 
ศักยภำพในฐำนะนักศึกษำกิจกรรม และยังมีกำรฝ ึกทบทวน 
ควำมมีระเบียบวินัย และกำรท�ำงำนเป็นทีม รวมถึงกำรเรียนรู ้
ขั้ น ต อ น ก ำ ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก ำ ร  ณ  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  

 สุดยอด! นำยธนำณัติ เจำะพรหมำ หรือ ช้ำงเผือก ส. คนิสสร  
นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ ไม ่ท�ำให ้ผิดหวังขึ้นชกเป ็นคู ่ เอก 
น�ำรำยกำร ในพิกัดน�้ ำหนัก 115 ปอนด ์ กับ ดอกไม ้ป ่ ำ  
สท.วัชริน ผลกำรแข่งขันตลอด 5 ยก ช้ำงเผือก ส. คนิสสร  
ไล่แจกอำวุธแม่ไม้มวยไทยให้คู่ต่อสู้ อย่ำงจะแจ้งตลอดกำรแข่งขัน  
ท�ำให้ผลกำรแข่งขัน ชนะคะแนนขำดลอย 50 : 47 ได้รับค่ำเหนื่อย 
เกือบ 20,000 บำท ณ เวทีรำชด�ำเนิน  ให้ควำมรู้กันหน่อย  
กองพัฒนำนักศึกษำ จัดกิจกรรมบรรยำยให ้ควำมรู ้กับผู ้น� ำ 
นักศึกษำ ในหัวข ้อ “กำรรู ้ เท ่ำทันส่ือส�ำหรับผู ้น�ำนักศึกษำ”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู ้ ทักษะประสบกำรณ์ 
กำรใช้ส่ือต่ำงๆ อย่ำงเท่ำทันและถูกต้อง สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ 
ใ นก ำ รท� ำ ง ำน ร ่ ว มกั บผู ้ อื่ น ไ ด ้  ณ ห ้ อ งป ร ะ ชุ ม ร พี พัฒน ์  
 สุดเจ๋ง! น.ส.ณิชนันทน์ พรหมช่วย น.ส.ณัฐณิชำ พรหมช่วย  

นำยณัฐพล สุกไทย และนำยธีรุตม์ ผุดผ่อง นักศึกษำช้ันปีที่ 2  

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี 
ส่ือสำรมวลชน คว้ำรำงวัลชมเชยในกำรประกวดออกแบบเส้ือ  
YAMAHA QBIX T-SHIRT DESIGN CONTEST รับเงินรำงวัล  
5,000 บำท หลังจำกเข้ำรอบ 5 ทมีสุดท้ำยจำก 200 ทมี และรับเงนิทนุ  
20,000 บำท ไปพัฒนำผลงำนเพ่ือผลิตเป็นสินค้ำและน�ำสินค้ำ 
ออกจ�ำหน่ำยจริง ณ งำนบำงกอก อินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว ์ 
ครั้งที่ 39 เมืองทองธำนี  โชว์ศักยภำพสุดเจ๋ง! คณะสถำปัตยกรรม- 
ศำสตร์และกำรออกแบบ จัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนศิลปนิพนธ์  
ของนกัศกึษำช้ันปีที ่4 และปีที ่5 ซ่ึงมีนกัเรียน นกัศกึษำ ผูป้ระกอบกำร  
และบุคคลภำยนอก ให้ควำมสนใจในงำนแสดงผลงำนของนักศึกษำ 
เป็นจ�ำนวนมำก ทัง้ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูป้ระกอบกำรทีส่นใจในกำร 
ออกแบบ ทำงด้ำนบรรจุภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ และสถำปัตยกรรม ได้พูดคยุ 
กับนักศึกษำเจ้ำของผลงำน ซ่ึงจัดขึ้น ณ อำคำรอเนกประสงค์  
รำชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)    เรื่อง : ณรงค์กร ประสำรแสง
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Life Style

รูปภาพจาก : www.stevecafeandcuisine.com รูปภาพจาก : https://th.tripadvisor.com

เรื่อง: สมพิศ ไปเจอะ

 ไข่เป็นวัตถดิุบจากธรรมชาติทีน่�ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย 
เมนู	แถมยังเป็นอาหารที่ท�ารับประทานง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 
สามารถน�าไปประกอบได้ทั้งอาหารคาวและหวาน	 เหมาะส�าหรับ 
ท�ารบัประทานในครอบครวัอย่างมาก	คอลมัน์น�า้ลายสอฉบบันีจ้งึน�าเสนอ	 
“ไข่ครอบ”	ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านต�าบลคูขุด	 
อ�าเภอสทิงพระ	 จังหวัดสงขลา	 เพื่อใช้ในการถนอมหรือรักษาไข่แดง 
ที่เหลือจ�านวนมากๆ	ไม่ให้เน่าเสียและสามารถน�าไปสร้างรายได้ต่อไป
	 เคล็ดลับความอร่อยของเมนูไข่ครอบต้องใช้ไข่เป็ดเท่านั้น	 
โดยน�าไข่เป็ดมาล้างให้สะอาด	และค่อยๆ	แกะส่วนบนของเปลือกไข่ 
เล็กน้อยเพื่อเทไข่ออกจากเปลือก	 พร้อมแยกไข่แดงกับไข่ขาว 
ออกจากกัน	และน�าไข่แดงพักไว้ในน�้าสะอาด
	 น�าเปลือกไข่ไปท�าความสะอาดให้เรียบร้อย	 จากนั้นใช้กรรไกร 
ตัดเปลือกส่วนบนประมาณ	1/4	 ให้เนียนเสมอกัน	 ซ่ึงแนะน�าให้ตัด 
ในน�้าเพราะจะท�าให้ตัดง่ายและเปลือกจะเรียบกว่า	
	 จากนัน้น�าไข่แดงทีเ่ตรยีมไว้	จ�านวน	2	ฟอง	ค่อยๆ	หยอดลงไป 
ในเปลือกไข่	 และใช้น�้าเกลือที่ละลายน�้า	หยอดลงในไข ่
จนเต็ม	หมักทิ้งไว้	4-6	 ช่ัวโมง	 เพื่อให้ความเค็มซึม 
เข้าไปในตัวไข่	จึงจะน�าไปนึง่ให้สกุโดยใช้เวลา	3-5	นาที	 
เท่านั้น	 ซ่ึงเนื้อในจะเป็นยางมะตูมมีรสชาติอร่อย	 
นุ ่มลิ้น	 เหมาะแก่การรับประทานคู่กับแกงผัดเผ็ด 
ทางภาคใต้เป็นอย่างดี

	 ครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
	 อาเซียน	 เป็นกิจกรรมที่กองศิลปวัฒนธรรม 
จัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริม	สืบสานศิลปวัฒนธรรม	และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศกลุ ่มอาเซียน	

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	 รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกัน	 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 อันก่อให้เกิดการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
	 ปีนี้คณะกรรมการโครงการเดินทางไปศึกษา 
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	 โดยเลือกมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวียดนาม	(Hanoi	University)	 ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามต้ังอยู ่ในกลางเมืองฮานอย 
หรือเมืองหลวงเป็นสถานท่ีในการศึกษาแลกเปลี่ยน 

ได้ร่วมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	อาทิ	พวงมาลัย	 
งานประดิษฐ์ประดอยใบตอง	ขนมไทยในงานมงคล	
	 แม้ว่าการใช้ภาษาในการสื่อสารจะแตกต่างกัน	
แต่ไม่สามารถขวางกั้นกระแสวัฒนธรรม	 สิ่งท่ีสัมผัส 
ได ้ คือความน ่ารักของนักศึกษาเวียดนามที่ เรียน 
ด้านภาษาไทย	 ซ่ึงสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้
เป ็นอย ่างดี	 ผนวกกับความนิยมจากละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาส	 ท่ีถูกเผยแพร่ในสื่อของเวียดนาม	
ท�าให้นักศึกษาเวียดนามสนใจศึกษาความเป็นอยู ่
วิถีชีวิต	ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื่อมโยงตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน	 อันส่งผลให้นักศึกษาเวียดนามสนใจเรียน
สาขาภาษาไทยมากขึ้น	
	 ถึงเวลาท่องเที่ยวธรรมชาติและชมวิถีชนเผ่า
เมืองซาปา	 ดินแดนส่วนหนึ่งของเวียดนาม	 ใช้เวลา 
เดินทางประมาณ	5	ช่ัวโมงจากเมอืงฮานอย	ระหว่างทาง 

มองเห็นการท�านาขั้นบันไดเรียงรายสุดลูกหูลูกตา	 
มีน�้าไหลผ่านหลายสาย	มีภูเขาล้อมรอบจนถูกขนาน
นามว่า	เมืองแห่งแม่น�้าและภูเขา	ยิ่งกว่านั้นยังมีอากาศ 
ที่หนาวเย็นตลอดป ี	 จึงมีประชาชนเข ้าไปอาศัย 
จ�านวนมาก	ส่งผลให้บ้านเมืองที่ต้ังอยู่ในหุบเขาซาปา
เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว	ที่สวยงามไม่แพ้กันคือน�้าตกและ
สินค้าของท้องถิ่นมากมาย	 เช่น	กระเป๋า	 ผ้าพันคอ	 
ผ้าพื้นเมือง	หวี	 ฯลฯ	 เห็นแล้วต้องอุดหนุนจนหมด
กระเป๋าเลยทีเดียว
	 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ทีก่ระตุ้น 
การสานเสวนาและการมีส ่วนร ่วมด้านวัฒนธรรม 
ที่ให้มีอย่างต่อเนื่องโ

เรื่อง: ว่าที่ร้อยตรีเกียรตินันต์ ลงทอง 

ภาพ: ณรงค์กร ประสารแสง

“ไข่ครอบ”
เมนูแสนอร่อย ภูมิปัญญาท้องถ่ินชาวสงขลา

น�้าลายสอ

ส่วนผสม ไข่ครอบ
•	 ไข่เป็ด	(ไข่แดง	2	ฟอง	ต่อเปลือกไข่	1	ฟอง)
•	 เกลือ	 •	 น�้าเปล่า

ศิลปวัฒนธรรม	 ท่ีส�าคัญงานนี้คณะกรรมการโครงการ	
ได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค	 เพื่อเป็นการ 
สื่อถึงวัฒนธรรมของไทยท่ีมีมาแต ่โบราณให้เป ็น 
ทีป่ระจกัษ์	ขณะเดียวกนัคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตะลุย...เวียดนาม 
เที่ยวดินแดนธรรมชาติแห่งขุนเขา 

ชมวิถีชนเผ่า เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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