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ผุด! สถาบันอัญมณี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครกว่า 3 พันคน เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั ้งที ่ 33 
ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจำาปีการศึกษา 2561 ในวันที ่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำาบลคลองหก 
อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

หวังเปิดโอกาสให้วัยทำางาน เสริมความรู ้ ผู ้ เรียน
สามารถวิเคราะห์กระบวนผลิตและปรับปรุงระบบการ
ทำางานได้อย่างดสีามารถปฏบิตังิานขัน้พืน้ฐานและแก้ไข
ปัญหาการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้

การพัฒนาระบบ
แขนกลอุตสาหกรรม

Non-Degree

บัณฑิตราชมงคลพระนคร
กว่า 3,200 คน เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที ่ 33 ประจำาปี
การศึกษา 2561 ปลื ้ม!! บัณฑิต
ราชมงคลพระนคร โดดเด่นทางด้าน
เทคโนโลยี เรียนจบแล้ว ทำางานได้ทันที

สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้งสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย
และการออกแบบ เพื่อจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเครื ่องประดับและอัญมณีระดับประเทศเป็นผู ้สอน ล่าสุด
มหาวิทยาลยัไดล้งนามความรว่มมอืกบัสมาพนัธอ์ญัมณเีครือ่งประดบั
และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย 14 สมาคม

ทรงพระเจริญ
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 (อ่านต่อหน้า 6)

 (อ่านต่อหน้า 2)
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“รับน้องสร้างสรรค์”ปี 62
เผย 
เคล็ด 
(ไม่) ลับ

เรียน
อย่างไร ได้
เกียรตินิยม
เหรียญทอง

ครีม
บำารุงผิว
จากสาร
สกัดเยื่อไข่

การวิจัย
เซรามิก 

ประยุกต์ชิ้น
งานครอบฟัน 

สำาหรับงาน
ทันตกรรม

โลเคชั่นสุดฮิต 
บัณฑิตราชมงคลพระนคร
ห้ามพลาด 

เคร่ืองประดับไทยและการออกแบบ 
ยกระดับเครื่องประดับไทย และการออกแบบสู่สากล

ภาพ : izmiphotographer
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ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์ ท�าความดเีพือ่สงัคม ให้กับนกัศกึษาใหม่ทัง้ 9 คณะ เพือ่ปลูกฝัง
ความเป็นจิตอาสา รู้จักการเสียสละ การร่วมมือร่วมใจกันท�าประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นและสังคม อาทิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม
รับน้องภายใต้โครงการต้นกล้าจิตอาสาท�าดีด้วยหัวใจสวดมนต์นั่งสมาธิ
เ จ ริญภาวนา  ถ ว าย เป ็ นพระร าชกุ ศล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ จัดกิจกรรม “พระนครสะอาดได้
ด้วยสองมือเรา” คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรม 
“รักแยก แลกรอยยิ้ม” คณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม กิจกรรม “ครูช ่างจิตอาสา 
Big Cleaning Day” คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กจิกรรม “พีช่วนน้องท�าความดี (บรจิาคโลหติ)” 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กิจกรรม 
“แบ่งปันรอยยิ้มให้ความสุข วันเด็ก 2563 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน” คณะศิลปศาสตร์ 
“จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์” 
เป็นต้น 

ผศ.ลักขณา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม
ครั้งน้ีนอกจากจะเป็นการสร้างความสามัคคี 
ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างรุ ่นพี่รุ ่นน้อง 
ยงัเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและส�านกึใน
พระมหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลท่ี 10 และสนองพระราชปณิธานที่ให้

เยาวชนไทยมุ่งม่ันท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยจะยดึมัน่ในการท�าความด ีประพฤตตินให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ยดึมัน่
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตในทางที่สร้างสรรค์ ห่างไกลปัจจัย
เสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและการพนัน เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติ

Hotnews2

   
บทบรรณาธิการ

ผุดเฟรชชีจ่ิตอาสา หวังปลูกฝังทำาความดีเพื่อสังคม

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในโครงการ
ผลิตอาชีวะพันธุ ์ ใหม่และบัณฑิตพันธุ ์ ใหม่ 
(ป ี  2561-2565) และสร ้างก�าลั งคนที่มี
สมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม (New 
Growth Engine) ตามนโยบาย Thailand 4.0 
และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยให ้จัด

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จดหมายข่าว 
(Newsletter) ฉบบัที ่24 ประจ�าเดอืนสงิหาคม 
– กันยายน 2562 เป็นฉบับสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ 2562 ซึง่มวีนัส�าคญัทีม่หาวทิยาลยั
ตระหนักถึงความส�าคัญและจัดกิจกรรมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษา 
ตรงกบัวนัที ่17 กรกฎาคม 2562 มคีวามส�าคญั
ต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันส�าคัญของพุทธ
ศาสนา อันมีประเพณีส�าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาคือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา มีการจัด
ตกแต่งต้นเทียนแล้วแห่ไปวัดเบญจมบพิตรฯ

อีกหน่ึงวันส�าคัญที่ประชาชนชาวไทยให้
ความส�าคญัคอื วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณฯ 
พระวชิร เกล ้า เจ ้ าอยู ่หั ว  และวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา วนัที ่12 สงิหาคม 
2562 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง หรอืวนัแม่แห่งชาติ 
ทกุท่านคงได้มโีอกาสถวายพระพรทัง้สองพระองค์
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ ได ้จัดกิจกรรมขึ้น 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงความจงรักภกัดี

นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมส�าคญัทีส่ร้างความ
ปลาบปลื้มปีติให้ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครอย่างยิง่ คือ พธิพีระราชทาน
ปริญญาบตัร ครัง้ที ่33 ประจ�าปีการศกึษา 2562
ปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 
2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีบัณฑิตท่ี
ส�าเร็จการศึกษาจ�านวน 3,282 คน และเป็นที่
น่ายินดีท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ยกย่องบุคคลผู้
ประกอบคุณงามความดีและประสบความ
ส�าเร็จในชีวิตด้วยการมอบปริญญาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จ�านวน 4 ท่าน 

 เน้ือหาภายในฉบับนี้ยังคงคุณภาพ 
ทั้งการอัพเดทนวัตกรรม ผลงานวิจัยของคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาน�าเสนอ ไม่ว่าจะเป็น
ครมีบ�ารงุผิวจากเปลอืกไข่อดุมด้วยคอลลาเจน 
หรืองานวจัิยเซรามกิส�าหรบัการครอบฟันราคาถูก 
นอกจากน้ียงัเก็บบรรยากาศการรบัน้องสร้างสรรค์ 
และการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายใต้ชือ่ วศิวกรรมซ่อมบ�ารุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งบทสัมภาษณ์บัณฑิตคนเก่งถึงเคล็ดลับ
การคว้าเกียรตินิยมเหรียญทอง ทิ้งท้ายด้วย 
สถานท่ีถ่ายรปูสวยของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และเมนูเอาใจบัณฑิตใหม่

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว ่า 
จดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นสื่อกลางที่เป็น
ประโยชน์ต ่อบุคลากรและผู ้สนใจทั่วไป 
นอกจากวารสารฉบับนี้แล้ว อย่าลืมติดตาม
ข่าวสารของมหาวทิยาลัยฯ ผ่านทาง Social media 
ไม่ว่าจะเป็น rmutpFB, YouTube “RMUTP”, 
rmutp_twit, rmutpIG หรือ Line@rmutp 
ขอบคุณผู ้ อ ่ านที่ ให ้ความสนใจติดตาม
จดหมายข่าวอย่างต่อเนือ่ง แล้วพบกนัฉบับหน้า

ผูอ้�ำนวยกำรกองสือ่สำรองค์กำร

การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) เพ่ิมทักษะ (Up Skill) และ
สมรรถนะขั้นสูง ให้กับบุคลากรในวัยท�างาน 
อีกทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมและภาคเอกชนจริง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงร่วมมือทาง
วิชาการกับบริษัทเอกชน จัดท�าหลักสูตร
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ ่อมบ�ารุง

หุน่ยนต์ ซึง่ผูเ้รยีนใช้ระยะเวลาในการเรยีนเพยีง 
6 เดือน รวม 300 ชั่วโมง เน ้นการเรียนรู ้
จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
70% เรียนผ่านระบบออนไลน์ 20% และ
การน�าเสนองาน 10% เพื่อให้เกิดการบ่มเพาะ
ความรู ้และทักษะในสภาพแวดล ้อมและ
บรรยากาศการท�างานจริง 

ดร.ปริญญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แน่นอนว่า
การเรียนหลักสูตรนี้จะมีความแตกต่างจาก
การเรียนในห้องเรียนปกติ คือการมีส่วนร่วม
ถ่ายทอดความรูแ้ละเรยีนรูซ้ึง่กันและกัน ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ที่จะช่วย
กระตุน้ให้นกัศึกษาได้เหน็ปัญหาจากการท�างาน 
(Learning by Doing) จนเกิดการสั่งสมความรู้ 
วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ น�าไปสู่กระบวนการ
คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาจากการท�างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ  
ได้จริง อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวได้เปิด
โอกาสให้บุคคลในวัยท�างาน ที่มีวุฒิการศึกษา
ไม่น้อยกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เข้าศึกษา ซ่ึงคาดว่าผู้เรียนจะสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงระบบ
การท�างานได้เป็นอย่างด ีรวมถงึสามารถปฏบัิติ
งานขั้นพื้นฐานในการควบคุม ตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหาการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ 
หวัข้อในการอบรมประกอบด้วย แนวคดิโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Manufacturing) หลักสูตร
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมงานเชื่อม หลักสูตรหุ่น
ยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  การออกแบบสาย
การผลติด้วยแบบจ�าลองสถานการณ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การพัฒนาระบบแขนกลอุตสาหกรรม
เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ Non-Degree

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร
   399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
      โทร. 02665 3777 ต่อ 6930
           http://cci.rmutp.ac.th
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ครีมบำารุงผิวจากสารสกัดเย่ือไข่

การวิจัยเซรามิก

อุดมดว้ยเปปไทดแ์ละคอลลาเจน คุณภาพสูง ราคายอ่มเยา
คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดหน่ึงซึ่งเป็น

ส่วนประกอบหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และ
ผวิหนงัชัน้หนงัแท้   โดยคดิเป็นร้อยละ 75 ของน�า้หนกั
ของผิวหนังทั้งหมด ซึ่งคอลลาเจนมีรูปร่างเป็น
เกลยีวพนักนัสามเส้น แต่ละเส้นประกอบไปด้วย 
สายเปปไทด์ โดยกระบวนการสร้างคอลลาเจน
น้ันค่อนข้างซับซ้อนและต้องอาศัยเอนไซม์แร่
ธาตุและสารชีวโมเลกุลหลายชนิด ในแต่ละขั้น
ตอนย่อยของการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผวิหนงั
มีความยืดหยุ ่นและมีความทนต ่อแรงดึง 
และท�าให้ผิวหนังปกป้องร่างกายจากอันตราย
อันจะก่อให้เกดิการบาดเจบ็ต่ออวยัวะในชัน้ลกึ 
แต่เมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนที่มีจะเริ่มลดลง 
ซ่ึงเป็นสาเหตทุีท่�าให้เกิดริว้รอย ผวิหนังเหีย่วย่น  
อาการปวดข้อ ปวดกระดูก  ด้วยสรรพคุณมาก
มายคอลลาเจนจึงถูกน�ามาใช้ทางการแพทย์ 
การผลิตเครื่องส�าอาง และอาหารเสริมจ�านวน
มาก โดยคอลลาเจนชนิดรับประทาน ช่วยสร้าง
เสริมความยืดหยุ่นของผิวหนังในชั้นหนังแท้  
ส�าหรับคอลลาเจนในรูปแบบการทา สามารถ
ช่วยเคลือบผิวหนังเพ่ือเก็บกักความชุ่มช้ืนไว้ใน
ผวิหนัง ทางการแพทย์ใช้ในการดแูลแผลชนดิต่าง ๆ   

การน�าวัสดเุซรามิกมาใช้ในทางทันตกรรม 
ส�าหรับงานครอบฟันและฟันปลอมติดแน่น
มีความต้องการสูงขึ้น และได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
หลายชนิดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากวัสดุ
ชนดินีม้คีวามสวยงาม ให้สีธรรมชาตเิหมอืนฟัน
และมคีวามแขง็แรง แต่ข้อจ�ากดัคอืราคาสงูและ
ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้  
ผศ.ดร.วไิลวรรณ ลนีะกลุ อาจารย์สาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ท�าการศึกษาโครงสร้างกายภาพและ
สมบัติเชิงกลของแก้วเซรามิก ชนิดลิเทียม
ไดซลิเิกต (Lithium disilicate glass ceramic) 
ส�าหรบัการประยกุต์ใช้ในทางทนัตกรรม โดยน�า
เซรามกิทีม่คีวามแขง็แรงสงูมาใช้ในการบรูณะฟัน 
สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี มีสีสันสวยใส แสง
สามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาได้ใกล้
เคียงกับฟันธรรมชาติมากขึ้น ที่ส�าคัญราคาไม่
สูงเกินไป

เรื่อง : พุทธชาติ  แย้มวิทยวงค์กุล

 เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

ด้วยคณุประโยชน์ของคอลลาเจนทัง้เรือ่งสขุภาพ
และความงาม จึงท�าให้ ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ  
ดร.ภทัรกิา สงูสมบตั ิผศ.ณฐัชมยั ลกัษณ์อ�านวยพร 
และอาจารย์มาโนช หลักฐานดี อาจารย์สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันคดิค้น
ครมีบ�ารุงผวิหน้า จากสารสกดัเยือ่ไข่ อดุมด้วย
เปปไทด์และคอลลาเจน มอีนภุาคช่วยเร่งกระตุน้
ให้ผิวเต่งตึง ช่วยลดร้ิวรอย และเสริมการดูแล
สุขภาพผิวให้อ่อนเยาว์

 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ ตัวแทนทีมวิจัย 
กล่าวถงึจดุเริม่ต้นของงานวจิยัว่า ปัจจบุนัมกีาร
น�าคอลลาเจนมาเป็นส่วนประกอบของเครือ่งส�าอาง
และอาหารเสริมเกือบทุกประเภท นอกจากนี้
ภายหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนนาพันสาม และ
ชุมชนส�ามะโรง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อตุสาหกรรมขนมหวานขนาดใหญ่ พบเปลอืกไข่ที่
ใช้ท�าขนมหวานถกูทิง้เป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นการ
สร้างขยะและมลพิษ ด้วยเหตุนี้จึงคิดท�าการ
สกดัสารออกจากเยือ่เปลือกไข่ เพือ่ให้ได้โปรตนี
ไฮโดรไลเสต (Hydrolysate)  ซึ่งเป็นแหล่งของ
คอลลาเจนและเปปไทด์ เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบ

ส�าคัญในครีมบ�ารุงผิวหน้า ในการ
ช่วยเร่งการสร้างคอลลาเจน และ
ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหน้าได้                                           

ดร.ดวงฤทยั นคิมรฐั กล่าวว่า  
เยือ่เปลอืกไข่ (EMS) เป็นแผ่นบาง ๆ  
ทีม่าจากด้านในของเปลอืกไข่ เป็นแหล่ง
สารส�าคญัทีส่่งเสรมิการเพิม่จ�านวน
ของคอลลาเจนชนิดที่สามอยู ่ใต้
เซลล์ผวิหนงั โดยขัน้ตอนการวจิยัได้
น�าวิธีการสกัดทางกายภาพ และ
ทางเคมี มาประยุกต์ใช้ในการท�า
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ ในการย่อย
เยือ่หุม้เปลือกไข่ เพือ่สกัดโปรตนีไฮ
โดรไลเสต ที่มีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ และ
ได้สารกลุม่คอลลาเจน อาทิ เคราตนิ (Keratin) 
ไฮยาลโูรนคิ (Hyaluronic Acid) และคอนโดอตินิ 
ซลัเฟต (Chondroitin Sulfate) ซึง่กระบวนการ
เร่ิมต้นด้วยวิธีการย่อยสลาย ใช้แบคทเีรยีชนดิ
กรดแลคตกิทีเ่ป็นมติรต่อมนษุย์ในการย่อยโปรตีน 
จากเยื่อหุ้มเซลล์เปลือกไข่โดยตรง จากนั้น

เมื่อได้สารละลายโปรตีนไฮโดรไลเสต
แล้วจึงท�าการกรอง ต่อมา
น�ามา ท�าให้บริสุทธิ์ โดยการ
ไดอะไลซิ ส  (D i a l y s i s ) 
ตกตะกอน และท�าให้แห้ง 
จากน้ันจงึน�ามาท�าเป็นสารสกดั
โปรตีนไฮโดรไลเซต ด้วย 

POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) : H2O  และ
ท�าให้บริสุทธิ์อีกครั้ง ก่อนที่จะท�าเป็นสารสกัด
ส�าคัญในครีมบ�ารุงผิว โดยทุกขั้นตอนผ่านการ
ควบคุมอุณหภูมิ ปฏิกิริยาที่ใช้ และค่า pH 
ที่ไม่รุนแรง รวมถงึกระบวนการท�าทีส่ะอาด และ
เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การทดลองในกลุ่ม
ผู้หญิงอายุ 35 – 55 ปี ที่ทาผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว
หน้าสกัดจากเยื่อเปลือกไข่ทุกวันเป็นเวลา
แปดสัปดาห์ สามารถเพิม่ความยดืหยุ่นของผิว 
ความชุม่ชืน้ การสญูเสยีน�า้ทางผวิหนงั (ความแห้ง) 
และความหยาบของผิวหนังอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยแทบไม่มีผลข้างเคียงใด 

 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล กล่าวว่า  
แก้วเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิเกต เป็นวัสดุซึ่ง
ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ของเซรามกิ ท่ีมกีารพฒันาให้มี
ความแข็งแรงมากขึ้นโดยเพิ่มปริมาณของวัฏ
ภาคผลึกด้วยขบวนการที่เรียกว่า การอบร้อน 
(Ceraming) ซ่ึงเป็นกระบวนการควบคุม
การเกิดผลึก (Controlled Crystallization) 
ด้วยกระบวนการทางความร้อน (heat treatment) 
ร่วมกับการใส่สารสร้างนิวเคลียส (Nucleating 
Agent) ไว้ในเซรามิกให้เป็นจุดเริ่มต้นของ
ขบวนการเกิดผลึก (Crystallization) โดยเมื่อ
น�าเซรามิกนี้ไปหลอมท่ีอุณหภูมิและระยะเวลา
ทีก่�าหนดจะเกดิผลึกทีม่รูีปร่างกลมกลืนเป็นเนือ้
เดียวกัน (Homogeneity) และมีปริมาณผลึก
จ�านวนมากกระจายอยูใ่นชัน้เซรามกิ ซ่ึงปริมาณ
ของผลึกที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้ความแข็งแรงของ
เซรามกิเพิม่มากขึน้ ซึง่เพยีงพอทีน่�ามาใช้ท�าเป็น
วัสดุครอบฟันทั้งซี่ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ
ที่โดดเด่นกว่าแก้วเซรามิกชนิดอื่น คือเป็นวัสดุ
ทีม่ผีลกึรปูร่าง คล้ายเข็ม (needle-like) มคีวาม
หนาแน่นของผลึกในเซรามิกประมาณ ร้อยละ 
60 โดยปริมาตร ผลึกชนิดนี้ไม่ท�าให้ความ
โปร่งแสงของเซรามิกเสียไปเหมือนเซรามิก
ทั่วไป จึงท�าให้ได้สีใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก
ท่ีสดุ ดงันัน้ด้วยสมบตัทิีม่คีวามหนาแน่นสงู และ
สวยงามจงึเปน็วสัดุหนึง่ทีไ่ด้รบัความนิยมอย่าง
แพร่หลายในทางทันตกรรม สามารถน�ามา
ใช้ในการบรูณะฟันได้หลายประเภท เช่น ครอบฟัน 
สะพานฟัน หรือวีเนียร์

 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล กล่าวอีกว่า 
ข้ันตอนการวจัิยได้น�าแก้วทีม่ส่ีวนประกอบหลกั
ได้แก่ ซิลิกาและลิเทียมมาท�าการหลอม จากนัน้
ท�าให้เกดิการตกผลกึด้วยการอาศัยกระบวนการ
ทางความร้อนเพ่ือให้เกดิผลกึของลเิทยีมไดซลิเิกต 
พร้อมทัง้การเติมสารให้สเีพือ่ท�าให้แก้วเซรามิก
ทันตกรรมที่ได้มีสีที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมาก
ที่สุด จากนั้นศึกษาผลที่เกิดจากเติมสารต่อ
สมบัติทางกายภาพ ทางกล รวมถึงโครงสร้าง
ทางจุลภาคที่เป็นสมบัติส�าคัญต่อการน�าไปใช้
เป็นวัสดุทางทันตกรรม เช่น ความแข็ง สี 
การขึน้รปู ความเป็นพษิ ก่อนน�ามาผลติเป็นวสัดุ
ครอบฟันเซรามิก ทัง้นีจ้ากผลการทดลองพบว่า 
สามารถสงัเคราะห์แก้วเซรามิกได้โดยมีสขีองช้ิน
งานใกล้เคียงกับชิ้นงานฟันธรรมชาติสามเฉดสี 
นอกจากนั้นยังสามารถน�าไปข้ึนรูปช้ินงานฟัน
โดยโรงงาน ได้ลักษณะฟันท่ีมีรูปทรงได้ตาม
ต้องการ และเมื่อทดสอบสมบัติทางกลและ
กายภาพมค่ีาใกล้เคยีงกับช้ินงานฟันทางการค้า 

ประยุกต์ช้ินงานครอบฟัน 
สำาหร ับงานทันตกรรม

ในขณะที่การทดสอบสมบัติความเป ็นพิษ
พบว่า ชิ้นงานที่สังเคราะห์ได้มีความเข้ากันได้ดี
ทางชี ววิทยา และไม ่ เกิดความเป ็นพิษ
เมื่อทดสอบกับสารตัวอย่างทุกชิ้นงาน 

“คาดหวังว ่าโครงการประดิษฐ์แก้ว
เซรามิกระบบลิเทียมและซิลิเกตนี้ จะสามารถ
ผลิตต ้นแบบที่ มีจุดขายที่ โดดเด ่นคือเป ็น
แก้วเซรามกิทีเ่ตรยีมด้วยเทคนคิทีง่่าย ใช้ต้นทนุ
การผลิตต�่า และสามารถผลิตได้ในประเทศ 
และลดการน�าเข้า สามารถสร้างประโยชน์
ทั้งในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ภายในประเทศ เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ที่มีปัญหา
ทางด้านทันตกรรมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  
ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล กล่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร
   399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
      โทร. 02665 3777 ต่อ 6930
           http://cci.rmutp.ac.th
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ควันหลง “รับน้องสร้างสรรค์” 
ในแบบฉบับราชมงคลพระนคร

เป็นประจ�าทกุปีทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
จะจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการ
ต้อนรบันกัศกึษา และสานสมัพนัธ์ระหว่างรุน่พีแ่ละรุน่น้อง เพือ่ให้
เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคีกันในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ปีนี้
มหาวทิยาลยัฯ ได้ก�าหนดทิศทางและแนวทางในการรบัน้องใหม่
อย่างชัดเจนว่า “รบัน้องสร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรนุแรง ปลอดเหล้า 
ปลอดอบายมุข” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ร่วมกับองค์การ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ก�าหนดนโยบาย
และมาตรการ การจดักจิกรรมต้อนรบัน้องใหม่และประชมุเชยีร์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยประกาศให้ทุกคณะเฝ้าระวัง 
สอดส่องดูแล ก�าชับรุ่นพี่รับน้องสร้างสรรค์ ห้ามมีการกระท�า
รนุแรง หรอืการกระท�าใด ๆ ทีข่ดัต่อประกาศ เพือ่ให้กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงที่จัดกิจกรรมรับ
น้องใหม่ ประจ�าการศึกษา 2562

กจิกรรมส�าหรับนกัศกึษาใหม่ล้วนเป็นกจิกรรมทีส่ร้างสรรค์
ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี 
ความรักใคร่กลมเกลียว อาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
พิธีไหว้ครู การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่
ใช้วธิบีงัคบั กดดัน ต้องเคารพสทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค 
ให้จัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัยโดยการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกิน เวลา 18.00 น. และ
สามารถจดักจิกรรมได้ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดเท่านัน้ 
หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจะมีการสั่งระงับ
กิจกรรมทันที พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมรายงานต่อ
มหาวทิยาลัยฯ เพ่ือลงโทษตามวนิยันกัศกึษา เช่น การตดัคะแนน
กจิกรรม หรือพกัการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้
ได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาจัดต้ังศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัด
อาจารย์ ผูเ้กีย่วข้องเข้าส�ารวจการจดักจิกรรมรบัน้องทกุวนัอีกด้วย 

  ทั้งนี้เพื่อความสบายใจร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยได้มีการฝึกอบรม
นกัศกึษารุ่นพี ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ ทราบแนวทางวตัถปุระสงค์
ในการรับน้องที่ดี รู้จักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการเป็นที่ปรึกษา
ในเร่ืองต่าง ๆ ให้กับน้องใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์
ด้วยสันทนาการจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความกล้าแสดงออกต่อชมุชนให้กบันักศกึษา และกจิกรรมดงักล่าว

ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว
ระหว่างเพื่อนกับเพ่ือน รวมไปถึงพี่กับน้อง ก่อให้เกิด
สายสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไป

   กิจกรรมเหล่านีน้บัได้ว่าเป็นสิง่ทีน่่ายนิด ีทีส่ามารถ
ปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยมอันดีงามให้กับนักศึกษาใหม่
ไม่ให้ยุ ่งเกี่ยวกับอบายมุข รวมท้ังเป็นการขัดเกลารุ ่นพี่ 
รุ ่นน้องได้แสดงถึงความรัก ความอบอุ ่น รักใคร่สามัคคี 
และการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุขตลอดปีการศึกษา

กองสื่อสารองค์การ
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น�งส�วศิรด� จันทน� (พี่แก้ม) 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
เกรดเฉลี่ย 3.78  

ตอนแรกทีเ่ข้ามาเรยีนในรัว้มหาวทิยาลยั ไม่ได้ตัง้เป้าหมายกับตวัเองเลย
ว่า จะต้องเรยีนให้ได้เกียรตินยิม แต่พอขึน้ปีสอง เราจะต้องเลือกแผนกท่ีจะ
เรยีน จงึเลอืกสาขาทีเ่หมาะกับตนเอง เพราะเป็นคนไม่ชอบอยูน่ิง่ ตลอดเวลา
ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่ง แต่เป็นเพราะได้ท�าในส่ิงท่ีชอบ จึงอยากท่ีจะ
เรียนรู้ จนเป็นความตั้งใจโดยไม่รู้ตัว ทุก ๆ ครั้งที่เข้าเรียนจะตั้งใจฟัง 

และจดทกุอย่างทีอ่าจารย์สอน อะไรทีไ่ม่เข้าใจก็จะถามจนกว่าจะเข้าใจ โดยเฉพาะวชิาเขยีนข่าว 
เป็นวิชาที่ได้คะแนนน้อยมาก จับประเด็นแทบไม่ได้เลย ก็พยายามปรึกษาอาจารย์ และพยายาม
อ่านข่าวเยอะ ๆ หดัฝึกจบัประเดน็ข่าวเพือ่ท�าความเข้าใจ ส่วนด้านกจิกรรมเป็นคนชอบท�ากจิกรรม 
เกบ็จนครบทกุด้าน แต่จะหนักไปทางงานฟรีแลนซ์ที่เป็นงานเสริมระหว่างเรียน วิธีการแบ่งเวลา 
คอืตอนท�างานกจ็ะทุม่เทแบบสดุ ๆ  แต่พอมงีานทีอ่าจารย์สัง่กจ็ะหยดุรับงานช่ัวคราวเพือ่เอาเวลา
มาทุ่มเทกับงานในวิชาที่เรียน

น�งส�วฐิติพร อ�รีเอื้อ (พี่มิ้ง) 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เกรดเฉลี่ย 3.77 

ปกตแิล้วจะใช้แนวคดิในการด�าเนนิชีวติทีว่่า การเรยีน หรือการท�างาน
อย่าคดิแข่งกบัใคร แต่จะท�าทกุอย่างให้เตม็ทีแ่ละดทีีส่ดุ แข่งกบัตวัของเราเอง 
เวลาเรียนให้เรียนให้สนุกไม่ต้องซีเรียส ในห้องเรียนจะพยายามจด
ที่อาจารย์สอน จากนั้นน�าไปสรุปใจความส�าคัญ และท�าให้เชื่อมโยงกัน
เหมอืน mind mapping นอกจากนีเ้วลาเรียนจะต้ังใจฟังอาจารย์ ช่วงก่อน

สอบจะแบ่งเวลาอ่านและทบทวนแต่ละวิชาไหนเรียงกันไป ส่วนเทคนิคการอ่านหนังสือคือจะใช้
วธิอ่ีานออกเสยีง ซึง่จะท�าให้จ�าได้มากกว่า แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความถนดัของแต่ละบคุคล หรือบางคร้ัง
ก็จะนัดติวกับเพื่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ท�าให้ได้ทบทวนและจ�าได้มากขึ้น

น�งส�วสรณรัณ ศรีโสภณ (พี่ฟ้�)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ย 3.75 

เกียรตินิยมไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรา มีความตั้งใจ และแบ่งเวลาให้เป็น 
เที่ยวได้ สนุกได้ แต่ต้องไม่ทิ้งการเรียน โดยปกติแล้วจะไม่ได้อ่านหนังสือ
ก่อนไปเรยีน แต่จะท�าความเข้าใจเน้ือหาการเรยีนต้ังแต่อยูใ่นห้อง อะไรไม่เข้าใจ
จะถามอาจารย์ทันที เวลาว่างหรือก่อนนอนจะหาโจทย์มานั่งทบทวน 
มองหาโจทย์แปลกใหม่มาสอบถามอาจารย์ ส่วนเทคนิคการอ่านหนังสือ
คือจะสรุปออกมาเป็นภาษาของเราเอง พยายามหาความสัมพันธ์

เพือ่โยงเรือ่งต่าง ๆ ในวชิานัน้ให้เป็นเรือ่งเดยีวกนั และสรปุออกมาเพือ่ไว้อ่านก่อนสอบ บางส่วนศกึษา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ด้านกิจกรรมก็ไม่ทิ้ง เพราะกิจกรรมท�าให้ได้เพ่ือนได้สังคม 
และเป็นการคลายเครียดจากการเรียน ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้เรียนให้ได้เกียรตินิยม 
คือพ่อและแม่ ท่านคอยอยู่เคียงข้างยามท้อและเหนื่อย ท่านคอยชี้แนะ คอยปลอบว่า ไม่มีอะไร
ที่มนุษย์จะท�าไม่ได้ สู้แล้วทุกอย่างจะประสบความส�าเร็จ 

น�งส�วจิด�ภ� พุทธเมฆ� (พี่บุ๋มบิ๋ม) 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  เกรดเฉลี่ย 3.98  

ค�าว่า “เกียรตินิยม”  หลายคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก แต่หากตั้งใจ
และมีเทคนิคในการเรียน ไม่ยากเกินความสามารถ อันดับแรก แบ่งเวลา
ให้เหมาะสม ระหว่างเรียนและกิจกรรม หากรู้ว่าตัวเองเป็นคนเข้าใจ
บทเรียนยาก หัวช้า ให้แบ่งเวลาทบทวนบทเรียนให้มากขึ้น ในระหว่างที่
เรียนไม่จ�าเป็นจะต้องจดเนื้อหาหมดทุกตัวอักษร ให้ฟังอาจารย์และเน้น
จบัใจความเนือ้หาทีคิ่ดว่าเป็นจดุส�าคัญ แล้วค่อยไปเก็บรายละเอยีดทหีลงั 

ถ้าหากฟังแล้วไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์ อกีสิง่หนึง่คอืท�าแบบฝึกหดั เมือ่เจอโจทย์หลากหลายรปูแบบ
กส็ามารถท�าข้อสอบได้ หรอืหากอ่านหนงัสอืคนเดยีวแล้วไม่เข้าใจ ก็ไปแชร์ความรูก้บัเพือ่น ๆ ในกลุม่
แลกเปลีย่นความคดิกนั จะได้เป็นการทบทวนตวัเองไปด้วย อกีอย่างทีท่�าคะแนนเพิม่ขึน้คอืงานกลุม่ 
จงึต้องมคีวามรบัผดิชอบ สุดท้ายหากเรามีความพยายาม ความรับผิดชอบในตนเอง และมีเทคนิค
เหล่านี้ เกียรตินิยมก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

น�งส�วฉัตรสุด� ทองแก้ว (พี่อ�ย) คณะอุตส�หกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เกรดเฉลี่ย 3.87  

เริม่จากเลอืกเรยีนในสิง่ทีช่อบ ถ้าเราชอบและรักในส่ิงไหน เราจะท�า
สิง่นัน้ออกมาได้ด ีบวกกบัการม ีpassion ต่อสิง่ทีท่�า มคีวามขยนั ความตัง้ใจ 
และความรับผิดชอบ ซึ่งวิชาที่ชอบมากที่สุดคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
และการออกแบบ เพราะได้ศึกษาและได้ลงมือปฏิบัติกับอาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์โดยตรง  ส่วนวิชาที่เก่ียวข้องกับการค�านวณจะไม่ถนัด 
แต่วธิกีารจดัการเพือ่ให้ผ่านได้ คอืจะต้ังใจเรียนในห้องเรียนให้มากทีสุ่ด และ

ขยนัทบทวนวชิานัน้เป็นพิเศษ นอกจากตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องมีความรับผิดต่อส่วนรวมเข้าร่วม
กิจกรรมท�างานที่ได้รับมอบหมาย โดยเข้าร่วมในทกุกจิกรรมให้ครบท้ังภาคบงัคบั และช่วยงาน
จิตอาสาที่สามารถร่วมได้ เพราะนอกจากการเรียนแล้วกิจกรรมยังช่วยเสริมสร้างให้สามารถ
ร่วมงานกบัคนในสงัคมได้หลากหลาย

น�งส�วอัจฉริย� ก.ศรีสุวรรณ (พี่นกยูง) 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า เกรดเฉลี่ย 3.87  

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ตนเองเป็นเด็กซิ่วมาก่อน เหตุผลที่เสียเวลาไป 2 ปีก็เพื่อค้นหาตัวเอง ว่าชอบอะไร หลังจากเรียนจบก็ยังคิดจะค้นหาตัวเองต่อ หาประสบการณ์
การท�างาน การใช้ชีวิต ท�าอะไรท่ีอยากท�าในสิ่งท่ีมีความสุข บางครั้งอาจดูเหมือนไม่มีเป้าหมาย แต่ใจเรารู้ว่าสิ่งท่ีท�าไป ท�าเพื่อใคร เพื่ออะไร ก็เหมือนกับการเรียนในรั้ว
มหาวิทยาลัย ท�าให้ดีท่ีสุด ท�าด้วยใจรัก หรือถ้าไม่ได้รัก แต่เราต้องท�าเพื่อจุดประสงค์เดียว คือ “พ่อแม่รอดูความส�าเร็จเราอยู่” ตอนเรียนยอมรับว่าเรียน ๆ เล่น ๆ 
แต่เนื่องจากประสบการณ์ และอายุที่มากกว่าคนอื่น ๆ ในรุ่น เลยมีความรับผิดชอบมากกว่า  แม้จะใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงแค่ไหน สุดท้ายต้องดึงตัวเองมาเรียนให้ได้ เพราะมันคือ
หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ข้ีเกียจบ้างในบางครั้ง แต่ต้องมีแรงลุกขึ้น พยายามอ่านหนังสือมากกว่าเดิม ทบทวนแบบฝึกหัด วิชาปฏิบัติก็ตั้งใจฟังอาจารย์ ท�าด้วยตัวเอง
ไม่เข้าใจก็ถาม จนกระทั่งปี 1 เทอม 1 วันที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00  รู้สึกงง ๆ แต่ภูมิใจ กระทั่งจบเทอมสุดท้ายด้วยการคว้าเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1 ของคณะรู้สึกภูมิใจ

เป็นอย่างมาก จึงทบทวนว่าสุดท้ายแล้วสิ่งใด ๆ จะส�าเร็จได้อยู่ที่ความสามารถและความพยายามของเราเอง ไม่มีใครมาท�าให้ได้นอกจากตัวเรา นอกจากนี้ขณะที่เรียน ยังท�ากิจกรรมมากมาย 
ท่ีส�าคัญคือได้ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเอสโตเนีย เป็นเวลา 1 เทอม นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้อีกแล้ว และยังได้รับต�าแหน่งอีกหลายอย่าง ตั้งแต่นายกสโมสรนักศึกษา 
ประธานรุ่นสาขา สุดท้ายเมื่อแบ่งเวลาเป็น ทุกอย่างก็ออกมาด้วยดี ท�าอะไรอย่างมีเป้าหมาย นั่นแหละเราถึงจะประสบความส�าเร็จ

น�งส�วแพรวพรรณ กองกะแชง (พี่แพรว) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิเกรดเฉลี่ย 3.85

ในวันธรรมดาหลังกลับจากเลิกเรียน จะท�าส่ิงท่ีต้องท�าในแต่ละวัน
ให้เสร็จก่อน หลังจากนั้นจะแบ่งเวลามาอ่านหนังสือ 1 - 2 ชั่วโมงรวมถึง
การทบทวนการเรยีนและท�าการบ้าน ซึง่บางวชิาทีส่ามารถท�าในห้องเรยีน
ได้ก็จะพยายามท�าให้เสร็จก่อน และส่งงานทุกอย่างที่อาจารย์สั่ง ช่วงสอบ
จะใช้วธินี�าส่ิงท่ีคาดว่าจะออกข้อสอบ เเละจุดท่ีอาจารย์ย�า้บ่อย ๆ  มานัง่สรปุ  

ซ่ึงจะช่วยให้จ�าแม่นขึน้ ส�าหรบัน้อง ๆ  ที ่ยงัไม่รูต้วัเองว่าจบไปแล้วจะท�าอะไร แนะน�าว่าลองมอง
ตัวเองในช่วงฝึกงาน ช่วงนัน้เราจะได้รบัประสบการณ์จรงิในการท�างาน ได้รูถ้งึสงัคมในการท�างาน 
และเราจะรูว่้าเราชอบงานแบบไหน ไม่ต้องกังวลเกีย่วกบัการท�างานไม่ตรงสาย การท�างานขึน้อยูก่บั
ความสุขของแต่ละบุคคล ถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปฝืน แต่ถ้าชอบก็ท�าให้เต็มที่

น�งส�วกุสุม� เจริญไทยกิจ (พี่แตงกว�)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม เกรดเฉลี่ย 3.87

เรียนอย่างไรให้ได้เกียรตินิยมในวิธีของตนเอง คือพยายามตั้งใจเรียน
อย่างสม�า่เสมอ ไม่ขาดเรยีน และหมัน่ทบทวนความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนบ่อย ๆ  
เวลาว่างจะหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ต เคล็ดลับคือจะท�าสรุปใน
แต่ละรายวชิาออกมานัง่อ่าน เพราะท�าให้ได้ทัง้ทบทวน และท�าความเข้าใจ
กบับทเรยีนไปพร้อม ๆ  กนั ช่วงใกล้สอบจะนดัตวิกับเพือ่น ๆ  เพือ่แลกเปลีย่น
ความรูกั้น เรยีกได้ว่าเวลาเรยีนก็ตัง้ใจเรยีนเตม็ท่ี พอถงึเวลาเล่น ก็เล่นเตม็

ทีเ่ช่นกัน วชิาท่ีชอบคอืวชิาการด�าเนนิงานและการจดัการงานบาร์  เป็นวชิาทีส่นกุมาก ได้ความรู้ใหม่ ๆ 
เกีย่วกบัการผสมเครือ่งดืม่ ความรูเ้ก่ียวกับต้นก�าเนดิของเคร่ืองดืม่แต่ละประเภท ส่วนวชิาท่ีจริง ๆ 
แล้วไม่ชอบเรียนมาตั้งแต่เด็ก คือวิชาภาษาอังกฤษ แต่พอมาเรียนที่นี่ก็พยายามปรับตัว จากเด็ก
ที่สอบตกภาษาอังกฤษมาตลอด พอได้ฝึกท่องค�าศัพท์ และทบทวนในส่ิงท่ีเรยีนมาบ่อย ๆ พยายาม
ฝึกพดูคยุกับชาวต่างชาติ ก็สอบได้ A ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ ปี 1 จนปี 4 ค่ะ

น�งส�วธัญญ�เรศ  ด�วพิเศษ (พี่ไอซ์)  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
เกรดเฉลี่ย 3.93 

ความสนุกในชีวิตมหาวิทยาลัยมีแค่ 4 ปี อย่าปล่อยให้ผ่านไป 
จุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นในการคว้าเกียรตินิยมมาจากพ่ีรหัส จึงท�าให้
เทอมแรกตั้งใจและขยันเป็นพิเศษ ที่จะสอบให้ได้เกรด A ทุกวิชา แล้วผล
แห่งความพยามกส็มัฤทธิ ์หลงัยืน่เกรดให้ครอบครวัได้เชยชม พ่อแม่ดภูมูใิจ
ในตัวเรามากแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และน่ันกลายเป็นเป้าหมายในการ

เรยีนมาตลอด 4 ปี เคลด็ลบัช่วงสอบ หากเป็นวชิาทฤษฎ ีใช้วิธสีรปุเนือ้หาทัง้หมด ให้กระชบัและ
เข้าใจง่าย จะอ่านหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากเป็นวิชาปฏิบัติ จะเลือกซ้อมท�าที่บ้าน 
ท�าอาหารจรงิ จับเวลาจรงิ  เวลาเข้าห้องสอบจะได้ไม่ลนลาน นอกจากเรือ่งเรยีนแล้ว ชวีตินกัศึกษา
มอีะไรให้ท�าอกีมากมาย เรยีนเตม็ที ่กจิกรรมก็ต้องเตม็ทีเ่หมอืนกนั ซ่ึงตนได้รับโอกาสท่ีดีมาตลอด 
สิง่ทีภ่มิูใจทีส่ดุคอืการเป็นตวัแทนนักศกึษาไปแลกเปลีย่นวฒันธรรมทีจ่นี เทคนคิทีอ่ยากบอกน้อง ๆ 
ตั้งใจท�าชิ้นงานให้สมกับคะแนน อย่าท�างานแบบขอไปที เพราะไม่ว่าคะแนนจะมากหรือน้อย 
ผลจากงานทีไ่ด้ ไม่ใช่แค่เพยีงคะแนน แต่ยงัเป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะของตวัเราเองอกีด้วย

5Interview

เคล็ด (ไม่) ลับ เรียนอย่างไร ได้เกียรตินิยมเหรียญทอง    
 ถ้าถามน้อง ๆ นกัศกึษาทุกคนว่า เรยีนอย่างไรให้ได้เกยีรตนิยิม หลายคนคงค�าตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ตัง้ใจเรยีน อ่านหนงัสือเยอะ ๆ แล้วเกรดจะสูงได้ง่าย  ซึง่วธิกีารแบบนีก็้เป็นอีกวธิท่ีีด ี

แต่ส�าหรับราชมงคลพระนครของเราแล้วได้ปลูกฝังให้บัณฑิตทุกคนเป็นนักปฏิบัติ  ที่พร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรม และการเป็นจิตอาสาเพื่อสังคม  มาถึงตรงนี้น้อง ๆ  ก็คงจะสงสัยกันใช่ไหม
ล่ะว่าแล้วแบบนี้จะยังได้เกียรตินิยมอยู่หรือเปล่า 

 ฉบับนี้จะพาน้อง ๆ ไปเติมความฝัน และแรงบันดาลใจ ด้วยการพาไปรู้จักกับพี่ ๆ คนเก่ง บัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1 มาแชร์แนวทางให้น้อง ๆ ส�าหรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
แบบ “เรียนดี กิจกรรมเด่น เกรดดี” เพราะหลายคนอาจตั้งเป้าไว้แล้วว่า 4 ปี จากนี้ต้องคว้าเกียรตินิยมมาให้ครอบครัวภูมิใจให้ได้
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•  พระราชทานปริญญาบัตร
 ปีนี้มีบัณฑิตราชมงคลพระนคร จ�านวน 

3,282 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับ 
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งเป็น
บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก 
9 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
จ�านวน  413 คน คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ�านวน 
485  คน  คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน จ�านวน 
184 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ�านวน 
122 คน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น จ�านวน 122 คน คณะศิลปศาสตร์ 
จ�านวน 215 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ จ�านวน 117 คน คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ�านวน 116 คน และคณะ
บริหารธุรกิจ จ�านวน 1,508 คน  

 ส�าหรับการฝึกซ้อมย่อยรวมวันที่ 15 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการ
พระนคร) และการฝึกซ้อมใหญ่วนัท่ี 16 สงิหาคม 
2562 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบุรี ปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้ยกย่องบุคคลผู้ประกอบ
คุณงามความดีและประสบความส�าเร็จในชีวิต 
มอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�านวน 4 ราย 

ท่านแรก รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ 
ได้รบัปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑิตกติตมิศกัดิ์ 
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวรรณกรรม 
มหาวทิยาลยันเรศวร นอกจากน้ียงัเป็นนักเขียน
และนักวิชาการด้านวรรณกรรม ที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน โดยมี
นามปากกาเป็นทีรู่จ้กักันนาม “ไพฑรูย์ ธญัญา” 
ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเภทเรื่องสั้น ประจ�าปี 
2530 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยการเป็น
วทิยากรค่ายภาษาและวรรณศลิป์ ให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาเก่ียวกับการจัดโครงการค่ายภาษาและ
วรรณศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
กจิกรรมต่าง ๆ  ทางภาษาไทย การประสานด้าน
อาจารย์พิเศษของสาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ 
คณะศลิปศาสตร์ รวมถึงให้ค�าชี้แนะเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2561

ท่านทีส่อง นายธรีวฒัน์  ธญัลกัษณ์ภาคย์ 
ได้รบัปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบัีณฑิตกติตมิศกัดิ์ 
ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  
กรรมการผู ้จัดการบริษัท บ้านร่วมทางฝัน 
กรรมการผู ้จัดการบริษัท อีสเทริน จ�ากัด 

เก็บตกกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 
กรกฎาคม 2562 ท่ีผ ่านมา เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาของไทย 
พร้อมทั้งเป็นการสืบสานศิลปะภูมิปัญญาการ
ประดับตกแต่งเทียนพรรษาให้คงอยู่ 

ปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย จึงได้จัด
กิจกรรม “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธ
ศาสนา ถวายเทียนพรรษา” โดยจัดขบวน
แห่เทยีนพรรษาด้วยต้นเทยีนทีแ่กะสลกัสวยงาม 
ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสัน และขบวนกลอง
ยาวท่ีให้ความครื้นเครงไปยังวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนารามราชวรวิหาร

เร่ิมต้นขบวนจากอาคารมงคลอาภา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร 

ข่าวต่อ

ข่าวต่อหน้า1 

เก็บตก แห่เทียนราชมงคลพระนคร ประจำาปี 2562

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิคตอร่ี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัด้วยการเป็นกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ได ้มอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ให ้ กับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทนุทรัพย์ รวมทัง้รบันกัศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์
ในหลกัสตูรสหกจิศกึษา และรบันกัศกึษาทีจ่บจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เข้าท�างานที่บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) ด้วย

ท่านที่สาม นายบุญชัย  โชควัฒนา ได้รับ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ
บริษัทหลายแห่ง อาทิ บริษัท สหพัฒนพิบูล 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ�ากัด 
(มหาชน) บรษิทั อนิทเิกรเต็ด คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั  
บริษัท เฟมไลน์ จ�ากัด  และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โชควัฒนา จ�ากัด ที่ผ่านมาได้ให้ทุน
นักศึกษาของมหาวทิยาลยั ใหค้วามร่วมมอืการ
ฝึกงานของนกัศกึษาในสถานประกอบการ  และ
การเชือ่มโยงองค์ความรูม้าถ่ายทอดให้กบันกัศกึษา

ท่านที่สี่ นายจ�ารูญ ตั้งไพศาลกิจ ได้รับ
ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
เคยด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม และเป็นประธานคณะกรรมการบรษิทั
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ�ากดั การรถไฟแห่งประเทศไทย 
กระทัง่เกษยีณอายรุาชการ และยงัอทุศิตนเพ่ือการ
พฒันางานด้านการขนส่งและจราจรประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับความ
ร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัได้ให้การสนบัสนนุ เป็น
วทิยากรผูท้รงคณุวฒุใินงานการประชมุวชิาการ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4 และเป็น
ท่ีปรึกษาการจัดตั้ งหลักสูตรวิชาชีพด ้าน
วิศวกรรมระบบการขนส่งทางรางในปัจจุบัน

ด้านมุมมองจากสถานประกอบการที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดย คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ
บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
ได้รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในรูปแบบสหกิจศึกษา สังเกตเห็นว่าบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มคีวามขยนั มุง่มัน่ และอดทนในการท�างานอย่างสงู 
อีกทั้งยังมีทักษะที่โดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี 
ซึ่งเป ็นเคร่ืองมือส�าคัญส�าหรับการท�างาน 
เพราะการแข ่งขันทางธุรกิจในยุคดิ จิ ทัล 
ได้น�านวัตกรรมมาปรับใช้ในการท�างานและ
ทดแทนทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ดังนั้นทักษะ
และความสามารถด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิง่ส�าคญั

•  สถาบันอัญมณี
รศ.สภุทัรา  โกไศยกานนท์ รกัษาราชการ

แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
ได ้จัดตั้งสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย
และการออกแบบ ยกระดับเครื่องประดับไทย 
และการออกแบบสู ่สากล โดยมีนโยบาย
ในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมทั้ง
แบบ Degree และ Non-Degree ควบคู่กันไป 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานอัญมณี 
เคร่ืองประดับไทยให้มีความน่าเช่ือถือจาก
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการ
ออกแบบ ราชมงคลพระนคร สถาบันคุณวุฒิ
วชิาชีพ สมาพนัธ์อญัมณเีครือ่งประดบัและโลหะ
แห่งประเทศไทย ท่ีส�าคัญมุ่งเน้นการออกแบบ
งานศลิป์ด้านอญัมณ ีโดยเฉพาะการสร้างตวัเรอืน
รปูแบบใหม่ ๆ โดยมีผู้ช�านาญจากหน่วยงาน 
สมาคมและสถาบนัอญัมณมีาจดัอบรมให้ผูเ้รยีน
อย่างมีคุณภาพ 

รศ.สภุทัรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ล่าสดุ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 
สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
แห่งประเทศไทย โดยมีความประสงค์ที่ร่วมมือ
กันส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อยกระดับการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้  บุคลากร 
ด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นการเชื่อม
ความสัม พันธ ์ ระหว ่ า งสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการ โดยมีสถาบันอัญมณี เครื่อง
ประดับไทยและการออกแบบ ซึ่งเป็นส่วนของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นศนูย์กลาง เพือ่ฝึกอบรมให้
ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมี
เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ให้บริการ
ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงสมาชิก
ของสมาพันธ์อัญมณีด้วย

ด้านอาจารย์วเิชียร มหาวนั อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัฯ 
จัดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตเคร่ืองประดับมานานกว่า 20 ปี มคีวามพร้อม
ในการจัดตั้งสถาบันอัญมณีฯ แบบครบวงจร 
ตั้งแต่ปัจจัยเริ่ม (ต้นน�้า) จนถึงปัจจัยสุดท้าย 
(ปลายน�้า) พร้อมทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การฝึกอบรม เพื่อให้ได ้มาตรฐานวิชาชีพ
สอดคล้องกับการศึกษาในยุคอุตสาหกรรมไทย 
4.0 ท่ีนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต
แรงงานสู่อุตสาหกรรมแล้ว ต้องให้ค�าปรึกษา
รวมถึงยกระดับด้วยการรับรองมาตรฐานให้กับ
สินค้าอัญมณี อันก ่อให้เกิดการสร ้างงาน 
สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสในการแข่งขันและการ
ยอมรับในระดับสากลต่อไป

อาจารย์วิเชียร มหาวัน กล่าวต่อว่า 
สมาพันธ์อัญมณีได ้ร ่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาเนื้อหา ที่ ใช ้ ในการเรียนการสอน
และฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของ
ผู้ประกอบการ  หรอืการร่วมกันพฒันาบุคลากร 
แลกเปลี่ ยนบุคลากรที่ มีความเ ช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ การร่วมกันเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ของสถาบันอัญมณี  เครื่ อ งประดับ ไทย
และการออกแบบ ให ้ เป ็นที่ยอมรับของ
ผูป้ระกอบการ ร่วมกนัพฒันาและประชาสมัพนัธ์
สถาบัน อัญมณี  เค รื่ องประดับไทยและ
การออกแบบ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ของผูป้ระกอบการด้านอญัมณแีละเครือ่งประดบั 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้มี
การใช้บริการห้องปฏบัิตกิาร ของสถาบันอัญมณี 
เครื่องประดับไทยและการออกแบบ ในราคาที่
เป ็นธรรมต่อสมาชิกของสมาพันธ ์อัญมณี 
นอกจากนี้ยังร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และท�างาน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกัน รวมทั้ง 
สนับสนุนด ้านสถานที่  อุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอน เครื่องมือ เครื่องจักรอื่น ๆ 
ในการฝึกประสบการณ์อาชีพ การเรยีนการสอน
การท�าวิจัย สิ่ งประดิษฐ ์  และนวัตกรรม 
และการด�าเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยและสมาพันธ์อัญมณี เห็นสมควร

“ที่ส�าคัญสมาพันธ ์อัญมณีฯ มูลนิธิ
ส ่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตลอดจน
ผู ้ เ ช่ียวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
ร ว ม ทั้ ง ที่ ป รึ ก ษ า ส ม า ค ม ช ่ า ง ท อ ง ไ ท ย 
ยิ นดี ให ้ ค วามร ่ วมมื อทางวิ ช าการและ
วิชาชีพในการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน
อัญมณีฯ โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นสถาบันหลัก
ในการทดสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต 
สร้างองค์ความรู ้และพัฒนานวัตกรรมแบบ
บูรณาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในระดับสากล ส่วนโครงสร้างของสถาบัน
อัญมณีฯ ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีคณบดี
สถาบันฯ ดูแลก�ากับการบริหารงาน มีรายได้
จากค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนนกัศกึษา
ปริญญาตรีจากนักศึกษาในประเทศไทย
และประเทศเ พ่ือนบ ้าน ค ่ าลงทะเบียน
การฝ ึกอบรมและการออกใบมาตรฐาน
วิชาชีพ การเรียนออนไลน์ การวิจัย การบริการ
วิ ช าการ  และการจ� าหน ่ ายสิ นค ้ าของ
สถาบัน

ไปตามถนนพระรามห้า จนกระทั่งถึงโบสถ์
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ได้เวยีนรอบโบสถ์ 3 รอบก่อนถวายเทยีนพรรษา

บรรยากาศของการแห่เทียนครึกครื้นไป
ด้วยเสียงกลองยาว มีนางร�า ร่ายร�าตามจังหวะ
เสยีงของกลองยาวสร้างสสีนัให้สนกุสนาน ดงึดดู
สายตาของประชาชนผู้สัญจรไปมาในย่านนั้นให้
เหลียวมองและเดินมาชมขบวนแห่เทียนพรรษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ท�าเอาบรรยากาศที่ร ้อนชุ ่มฉ�่าไปด้วยผลบุญ
ภายในใจตาม ๆ กัน

นบัเป็นอีกหนึง่กิจกรรมทีป่ลกูฝัง สบืสาน 
ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มัน่คง สร้างจติส�านกึรกัและหวงแหนเอกลกัษณ์
ด้านศลิปวัฒนธรรมให้ฝังแน่นในใจชาวราชมงคล
พระนคร ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา
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คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงาน

คว้าแชมป์

สร้างจิตสาธารณะ 

จิตอาสา

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แนะแนวการศึกษาเชิงปฎิบัติการ

นายคุณาพร สุขสบาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการ
บรหิารธุรกจิคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 ระดับภาค การจัดดอกไม้ 
(Floristry) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดโดย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศต่อไป 

นายอภิสิทธิ์ พะวังคาม (เด่นสยาม ศักดิ์วิเชียร) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 
คว้าแชมป์สนามสอง “มวยมาราธอน ไฮลักซ์ รีโว่ สนาม 2” 
โดยชนะคะแนน คิมหล่วย ศิษย์ทนายปุ๊  ในนดัชิง คว้าเงนิรางวลั 
300,000 บาท พร้อมเข็มขัดเกียรติยศไปครอง ที่ จ.สงขลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ท�าดีเพ่ือสงัคม
จดักิจกรรม “พระนครสะอาดได้ด้วยสองมอืเรา”เพือ่สร้างจติส�านึก
ในการมีจิตสาธารณะ การรักษาความสะอาด ความมีระเบียบ
เรยีบร้อย และการท�างานร่วมกนัเป็นทมี โดยใช้กจิกรรม 5 ส - สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงาน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในคณะสะอาดเรียบร้อย 
น่านั่ง น่าเรียน การจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
กจิกรรมรบัน้องสร้างสรรค์ ปลกูฝังความเป็นจติอาสา ท�าประโยชน์
เพื่อผู้อื่นและสังคม ด�าเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
คณะ ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

      กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาคูคลอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการสบืสานวนัส�าคญัของชาต ิโดยม ีผศ.ลกัขณา จาตกานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมท�าน�้า EM และ EM Ball 
เพื่อน�าไปบ�าบัดน�้าเสียเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 
ท�าให้คณุภาพน�า้ดขีึน้ ณ บรเิวณคลองผดุงกรงุเกษม ฝ่ังดุสติตัง้แต่
สะพานเทเวศรนฤมิตร จนถงึสะพานมัฆวานรงัสรรค์ ในกิจกรรม
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเยาวชนคนรุ ่นใหม่ให้สืบสาน
และน้อมน�าพระราชปณิธานด้านการเป็นจิตอาสา

ผศ.ดร.รตันพล มงคลรตันาสทิธิ ์คณบดีคณะอตุสาหกรรม
สิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน พร้อมด้วย ดร.ก้องเกยีรต ิมหาอนิทร์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.วาสนา ช้างม่วง 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชพี และแนะแนวการศกึษาเชงิปฎบิตักิาร 
กับนักเรียนโรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 

 ให ้ความรู ้กันหน่อย ! ! ! นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ เข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิติัการพฒันาผูป้ระกอบการ
ใหม่สายคอนเทนต์ “คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย” โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) จัดโดย สสว. ร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความรู้เรื่องเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มีดีต้องโชว์!!! คณะอุตสาหกรรม
สิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ น�าผลงานวิจยั สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม 
ร่วมจัดแสดงในงาน Techno Mart 2019 ภายใต้หัวข้อ “เส้นสาย
ลายศิลป์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม”จัดโดย ส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) เพือ่มุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลติภัณฑ์
และร่วมส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมืองทองธาน ีและยงัได้ร่วม
เดินแฟชั่นโชว์ ชุดไทยร่วมสมัย มีกิจกรรมฝึกอบรมการย้อมสีคราม 
ด้วยเทคนคิท่ีพัฒนาจากการวจัิยและพฒันาให้แก่กลุม่วสิาหกจิชุมชน  
 ยนิดีด้วยจ้า!!!  คณะบรหิารธรุกิจ รบัมอบทนุการศึกษา จากกองทุน 

อดิสร-อวบแก้ว โฆวินฑะ โดยมี ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ หัวหน้า
งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา และ อ.ญาณินท์ สายหยุด หัวหน้า

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู ้แทนเข้ารับมอบทุน
การศึกษา เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์    ให้ความรู้เข้มกันเลยจ้า!!! คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรภ.) จัดโครงการค่ายดิจิทัล
มีเดีย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษา 
กิจกรรมแบ่งเป็นหลักสูตร “การวาดภาพการ์ตูนข้ันเทพ” โดย
วิทยากร คุณชาคฤษ โนนค�า เจ้าของผลงาน เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ 
๙ ศาสตรา และหลักสูตร “การผลิตสื่อวีดิทัศน์” โดย อ.มาโนช 
รักไทยเจริญชีพ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสยีง คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน รวมท้ังยงัมกีารศกึษาดงูาน
การผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รายการ เร่ืองเล่า
เช้านี ้และผูห้ญงิถงึผูห้ญงิ ช่อง 3HD ทัง้นี ้มนีกัศกึษาสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหการ มรภ.หมู ่บ้านจอมบึง 
นกัศกึษาและศษิย์เก่าสาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน รวมทั้งบุคลากรจาก The Monk Studio เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคล
พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)   เยี่ยม!!!  นายภาสกร บัณรักษ์ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ราชมงคลพระนคร ได้รับโอกาสน�าชุด
ราตรีผ้าไทยให้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์สวมใส่ในการ

ประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019  มีดีต้องบอกต่อ!!! 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จดัโครงการเพิม่ทักษะ
ทางวิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท ้องถิ่นในชุมชนสู ่แนวคิด
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านงานพืน้ฐานวชิาชพี 
ให้คนในชมุชนสามารถน�าไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการท�า
สินค้าผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป็นของ
ทีร่ะลกึเชงิการท่องเทีย่วได้ในอนาคต โดยมหีลกัสตูร สร้างสรรค์ตูใ้ส่
ของจากวัสดุท้องถิ่น การท�าตุ๊กตากระถางต้นไม้ การประยุกต์ใช้คัง
ดงเพือ่ท�าของทีร่ะลึกและตกแต่งภมูทิศัน์ ตุก๊ตามอืบบีฟ้ืนฟกูล้ามเนือ้ 
โดยผู ้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก 
ณ หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านห้วยแห้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง 
จ.ราชบุรี  ตบมือรัว ๆ !!! นายศราวุฒิ สุขเทศ นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ สร้างชื่อให้ประเทศไทยด้วยการ คว้าเหรียญทอง 
ในรุ่น 52 กก. ชาย ในการแข่งขันรายการ “JUNIOR AND YOUTH 
INTERNATIONAL BOXING TOURNAMENT GERGELY “ 
ณ เมืองอีเกอร์ ประเทศฮังการี นอกจากนี้ นายศราวุฒิ สุขเทศ ยังมี
ผลงานระดับโลกโดยสามารถคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 “ยูธโอลิมปิก”เป็นมหกรรมกีฬา
นานาชาติส�าหรับเยาวชน ซึ่งจัดในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตินา

 เรื่อง : ณรงค์กร  ประสารแสง

เสริมศักยภาพ
คณะบรหิารธุรกจิ ร่วมกับ ธนาคารออมสนิ “จดัโครงการ

อบรมเชงิปฏบิติัการเทคนคิการสร้างสรรค์คลิปวดีิโอ ส�าหรับมือใหม่” 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ เทคนิค และทักษะในการออกแบบ
สร้างสรรค์สือ่วดีิโอแบบสมยัใหม่ สามารถน�าไปผลติผลงานคลิป
วิดีโอประกวดแข่งขันชิงทุนการศึกษา น�าเสนอผลงานใน
การเรยีน ตลอดจนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และส่งเสริมศักยภาพด้านการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค
ดิจิทัล ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนา
หลักสตูรระยะสัน้ด้านการผลติเคมภีณัฑ์ในครวัเรือน ประกอบด้วย 
น�้ายาล้างจาน น�้ายาท�าความสะอาดพื้น น�้ายาล้างห้องน�้า น�้ายา
ปรับผ้านุ ่ม สบู ่เหลวล้างมือ เพ่ือน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ลดค่าใช้จ่าย ณ ห้องปฏิบัติการเคมี 9304 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีม องค์ลง 
Production ได้แก่ นายชิณวัฒน์ ประทุมพันธ์ นางสาวนารากร 
มีบุญสูง และนางสาวสุภัทตรา สนธิโพธิ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ 
ประจ�าเดือนมิถุนายน โจทย์ Idea Wow สร้างสรรค์ธุรกิจ 
แปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ จัดโดยธนาคารออมสิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท วาย.เอส.เอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ผลิตโช้คอัพส�าหรับรถจักรยานยนต์ 
และรถสกู๊ตเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ก่นกัศึกษาสาขาวชิา
วิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับระบบการสั่นสะเทือนของ
รถจักรยานยนต์ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง อาคารอเนกประสงค์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)
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2.ลานสนามกีฬาดาดฟ้า
หากเป็นคนชอบที่โล่ง ๆ เห็นฟ้ากว้าง ๆ 

เห็นตึกสูง ๆ ลานสนามกีฬาดาดฟ้า อาคาร
พร้อมมงคล เป็นอีกสถานทีท่ีส่ามารถเกบ็ความ
รู้สึกนั้นได้ โดยสามารถถ่ายเก็บภาพแบบมุมต�่า
ให้สาดส่องเห็นท้องฟ้าและบัณฑิตในมุมกว้าง 
หรอืสามารถถ่ายภาพแบบมมุกดให้เห็นววิตึกใน
บริเวณกว้าง ก็งดงามไม่แพ้กัน แต่แน่นอนว่า
ชั้นดาดฟ้าอากาศจะค่อนข้างร ้อน ดังนั้น
ควรวางแผนก่อนเสมอ 

1.ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย หรือ ตึกคณะ
นักศึกษาหลายคนคงคุ ้นหน้าคุ ้นตา

กันเป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะเวลา 4 ปีเต็ม 
ต้องเดินผ่านอยู่เสมอ จึงเป็นอีกมุมที่สามารถ
ถ่ายทอดความทรงจ�าออกมา และท�าให้เราได้
สนุกกับการสรรหามุมต่าง ๆ เพื่อสะท้อน
เรื่องราวผ่านภาพถ่ายที่น่าสนใจ

5.อาคารอเนกประสงค์ 
เป็นอาคารใหม่ล่าสุดของชาวราชมงคล

พระนคร ตัง้อยูท่ีศู่นย์เทเวศร์ รูปแบบตกึจะออก
โทนเหลืองทอง เรียบง่าย ซึ่งภายในมุมถ่ายรูป
ที่บัณฑิตทุกคนต้องมา คือห้องสมุด ด้วยสีสัน
ของห้องสมดุทีส่ดใส ถ่ายคูก่บัชุดครยุของแต่ละ
คณะที่มีแถบสีที่โดดเด่น ก็จะยิ่งท�าให้ภาพ
ดูสวยสดใสยิ่งขึ้นด้วย
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ตะลอนทัวร์

นำ้�ล�ยสอ เรื่อง : ฉวีวรรณ  มะโนปา

เรือ่ง : จฑุามาศ ฉตัรสรุยิาวงศ์
ภาพ : foodtravel.tv

เริ่ม เข ้ าสู ่ฤดูการรับปริญญากันแล ้ว ว ่า ท่ี บัณฑิต
ราชมงคลพระนครคงเตรียมตัว เช่าชุดครุย จองคิวแต่งหน้า
ท�าผม ติดต่อช่างภาพกันแล้ว แต่วันส�าคัญขนาดนี้ หลาย ๆ คน
อาจจะลืมดูแลเรื่องสุขภาพกัน คอลัมน์น�้าลายสอฉบับนี้เลยจะมา
ช ่วยดู แล เรื่ องอาหารการกิน เพื่อ ให ้ร ่ างกายแข็ง แรง 
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส สวยจากภายในสู่ภายนอก ตามมาดู
เคล็ด (ไม่) ลับ ส�าหรับการเตรียมตัวกันค่ะ

1.ก่อนถึงวันรับปริญญาสัก 1 สัปดาห์ ว่าที่บัณฑิต
ราชมงคลพระนคร ควรใส่ใจอาหารการกนิมาก ๆ  เน้นทานผกั 
ผลไม้ อาหารที่ย่อยง่าย เพื่อให้ระบบขับถ่ายท�างานคล่องตัว 
ไม่เกดิอาการท้องผกู อดึอดัท้อง และหลกีเลีย่งการรบัประทาน
อาหารสุ ่มเสี่ยงเพื่อป ้องกันการท้องเสีย ไม ่ว ่าจะเป็น 
อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารรสจัด หรืออาหารค้างคืน

2.วันรับปริญญา อาหารเช้าเป็นสิ่งส�าคัญที่มักจะโดน
มองข้ามเพราะต้องต่ืนแต่เช้า แต่ถึงแม้ว่าจะต้องต่ืนเช้าแค่ไหน
ก็ตาม ก็อาจจะเลือกทานอาหารก่อนแต่งหน้าก็ได้ โดยทาน
อาหารประเภทแป้งและโปรตีน เช่น ขนมปังโฮลวีท อกไก่ ไข่ 
หลกีเลีย่งการทานอาหารรสจดั ผกัผลไม้ หรอืจะเลอืกน�า้หวาน
สักแก้ว เพื่อให้รู้สึกสดชื่น แต่การทานน�้าอาจจะใช้วิธีจิบเพื่อ
ป้องกันการปวดปัสสาวะระหว่างพิธี

3. หลังจากพิธีเสร็จสิ้น บัณฑิตก็จะออกมาถ่ายภาพ
กับญาติสนิท มิตรสหาย ท่ีมาแสดงความยินดี ซึ่งอาจจะใช้
เวลานี้ หรือถ้าอยากแค่เติมพลัง ก็ฝากญาติหรือรุ่นพี่ รุ่นน้อง
พกของว่างที่เป็นอาหารโปรตีนสูง เช่น ถั่ว อัลมอนด์ เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ไข่ต้ม กล้วยหอม หรือแซนด์วิชไส้เนยถั่วติด
เอาไว้ให้บณัฑติได้เตมิพลงั และหมัน่ดืม่น�า้บ่อย ๆ  อากาศร้อน

แบบนี้อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน�้านะคะ เพราะจะท�าให้รู้สึก
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และอาจช็อกเป็นลมแดดได้

นอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว 
บัณฑิตต้องพักผ่อนให้เพียงพอ บ�ารุงผิวพรรณอยู่เสมอ วัน
ส�าคัญในชีวิตต้องพร้อมทั้งกายและใจ ที่ส�าคัญต้องยิ้มเยอะ ๆ  
ถึงอากาศจะร้อน คนจะเยอะ ก็ห้ามหงุดหงิด ท�าหน้าบูดเป็น
อันขาด เพราะใคร ๆ ก็อยากมาร่วมยินดีกับวันดี ๆ ของเรา 
เดีย๋วจะเสยีก�าลงัใจคนมาหา สดุท้ายนีก้ข็อแสดงความยนิดกีบั
บัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะ กับความส�าเร็จอีกขั้นของชีวิต

หากพูดถึงเทศกาลรับปริญญาแล้วกิจกรรมยอดฮิตท่ีเหล่าบัณฑิตทุกคน
ต้องท�าก็คือ การถ่ายรูปสวมชุดครุยไว้เป็นที่ระลึก ในแต่ละมหาวิทยาลัยมักจะมีโลเคชั่น
ยอดฮติท่ีพลาดไม่ได้ ต้องไปถ่ายรปูเก็บไว้ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช 
และศูนย์พระนครเหนือ โดยแต่ละศูนย์น้ันยังคงเสน่ห์ของสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีห้อมล้อม
บรรยากาศของความคลาสสคิ วนิเทจ และเรยีบง่ายสบายตา คอลมัน์ตะลอนเท่ียวฉบับ
น้ีจึงขอมาแนะน�ามุมถ่ายภาพสวย ๆ เพื่อให้งานรับปริญญาปีน้ีของบัณฑิต 
ได้เก็บรวบรวมภาพความประทับใจที่แตกต่างไม่ซ�้าใคร 

โลเคช่ันสุดฮิต 
บัณฑิตราชมงคลพระนคร

ห้ามพลาด 

3.ทางเดินด้านหน้า
อาคารมงคลอาภา 

ระหว่างริมทางเดินที่
เข้ามาในอาคารมงคลอาภา 
จะมีต้นสนสีเขียวขจีเรียงราย
กันเป็นแนวยาวตลอดสาย 
ตรง จุดนี้ เป ็น จุด ท่ีบัณฑิต
สามารถแวะครเีอทท่าทางต่าง ๆ  
ก็จะได้อีกภาพเก๋ ๆ ไว้เป็น
ที่ ร ะ ลึ ก  เ นื่ อ ง จ า ก พื้ น ที่
ค่อนข้างยาว ท�าให้ไม่ต้องไป
แย่งพื้นที่จากคนอื่น

4.เรือนหมอพร
ถือเป็นอนุสรณ์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ซึ่งได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�าปี 
2558” ประเภทอาคารสถาบนัและอาคารสาธารณะ ต้ังอยูท่ีศ่นูย์
พณิชยการพระนคร จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก 
(Neo-Classic) มคีวามโดดเด่นตรงท่ีเป็นเรอืนไม้ หลงัคาทรงป้ันหยา 
และเป็นอนสุรณ์สถานท่ียงัคงสมบรูณ์แบบทีเ่หลืออยูคู่ว่งันางเลิง้ 
ภายในเรือนมีการจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติของพระองค์
ไว้มากมาย

ภาพ Wolf Studio ภาพ QIZ Foto

ภาพ Paopix


