
N E W S L E T T E R
ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2562 - มกรำคม 2563 "อ่านฉบับออนไลน์"

ราชมงคลพระนครครบรอบ 15 ปี
พร้อมมอบ 12 รางวัล
บุคคลต้นแบบ

กองสื่อสารองค์การ 
ชวนช้อปหนังสือ ส่งต่อให้น้องอ่าน

   ครบรอบวนัคล้ำยวนัสถำปนำ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลพระนคร 15 ปี วนัที ่18 มกรำคม 2563 ได้จดังำน 
เฉลมิฉลอง วนัที ่15 มกรำคม 2563 พร้อมมอบรำงวลั 
บคุคลดเีด่นด้ำนต่ำง ๆ  จ�ำนวน 12 รำงวลั มุ่งหวงัส่งเสริม 

ให้คนท�ำควำมดีทั้งกำรด�ำเนินชีวิต กำรงำน และ 
กำรเสยีสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือเป็น 
แบบอย่ำงทีด่ขีองครอบครัวและประเทศชำติ
รวมถึงเป็นเยำวชนดีเด่น (อ่ำนต่อหน้ำ 6)

	 2	หน่วยงาน	ภาครัฐ	-	เอกชน	 
ผุดโครงการหนังสือเพื่อน้องปี	3	 
ชวนบุคลากร	 นักศึกษา	 และ
ประชาชนทัว่ไป	ร่วมบรจิาคหนงัสอื 
ส�าหรับเด็กและเยาวชน	 ต้ังแต ่
บัดนี้	 -	 เดือนเมษายน	หวังเปิด 
โอกาสให้เข้าถึงแหล่งความรู ้	 -	 
รักการอ่าน	(อ่านต่อหน้า	2)

RMUTP

-

#เลิกเพื่อรักษ
#RMUTPGOGREEN

สวัสดีป�ใหม� 2563
HAPPY NEW YEAR 2020

Wish this New Year brings to you newly found happiness, prosperity,
joy and good of health. Have a wonderful year.

ในศุภวาระขึ้นปใหม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัว ประสบแตความสุขเกษมสำราญ

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

#เลิกเพื่อรักษ
#RMUTPGOGREEN

#เลิกเพื่อรักษ
#RMUTPGOGREEN

BAG

เปิดแล้ว!! รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ปี 63 

ผ่านระบบ TCAS (ทีแคส)
 เริม่เปิดรับสมัครนกัศกึษำระดบัปรญิญำตรี ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2563  
ผ่ำนกำรรับสมัครระบบทีแคส จ�ำนวน 5 รอบ ประกอบด้วย รอบที่ 1  
แฟ้มสะสมผลงำน รอบที่ 2 โควตำ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4  
แอดมิชชัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยเปิดรับสมัครผ่ำนเว็บไซต์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th  
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนำยน 2563 (อ่ำนต่อหน้ำ 6)

บูรณาการวิจัย - นวัตกรรม 
เพิ่มมูลค่าขนมหวาน   หน้า 3

เปิดมุมมองการทอผ้า -
เลี้ยงไหม   หน้า 4

เปิดใจครูอาสา
ปั้นอาชีพ ชาวภูฎาน   หน้า 5

สระบุรีดีต่อใจ..
วันเดียวก็เที่ยวได้   หน้า 8



2 NEWSLETTER
ปีท่ี 6 ฉบับที่ 26 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2562 - มกรำคม 2563

 จดหมำยข่ำวฉบบัที ่26 ประจ�ำเดอืนธันวำคม  

2562 - มกรำคม 2563 นี้ ถือเป็นฉบับพิเศษ 

ในช่วงเวลำกำรส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ทีต้ั่งใจ 

เผยแพร่ในวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย 

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ครบรอบ 15 ปี  

ในวันที่ 18 มกรำคม 2563 ซึ่งถือเป็นโอกำส 

อันดีที่ชำวรำชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรม 

เฉลิมฉลอง 2 วำระไปพร ้อมกันทั้ งวำระ

ขึ้นป ี ใหม ่ และวำระส�ำคัญของกำรร�ำ ลึก 

ถึงควำมส�ำคัญของกำรก้ำวย่ำงไปข้ำงหน้ำของ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

สู ่ป ีที่ 15 กับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

ตำมปณิธำนของ รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์  

รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี

 ควำมพิเศษอกีประกำรหน่ึงคอื กำรเผยแพร่ 

ใ นห ้ ว ง เ วล ำขอ งก ำ ร เ ร่ิ ม เ ป ิ ด รั บ ส มั ค ร 

นักศึกษำใหม ่ ประจ�ำป ีกำรศึกษำ 2563  

ด ้ วยระบบกำรคัด เ ลือกบุคคลเข ้ ำศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำงที่เรียกว่ำ  

TCAS หรือ ทีแคส จึงขอเชิญชวนให้เลือก 

ศึกษำที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

พระนคร ซ่ึงเป ็นมหำวิทยำลัยของรัฐบำล 

อีกแห ่ งหนึ่ งของประเทศที่ มีควำมพร ้อม 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มรูปแบบ 

ของกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล สำมำรถผลิต 

บัณฑิตนักปฏิบั ติ ให ้ มีคุณภำพ ตรงตำม 

ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและ 

เรียนจบสำมำรถท�ำงำนได้ทันที

 นอกจำกควำมพิเศษดังกล่ำวแล้ว ยังได้ 

น�ำเสนอควำมเคล่ือนไหวกำรเป็นมหำวิทยำลัย 

ปลอดถงุพลำสตกิ ซ่ึงมีกจิกรรมให้ชำวรำชมงคล 

พระนครได ้ร ่วมกิจกรรมลดโลกร ้อนอย่ำง 

ต่อเน่ือง รวมทั้งแนวทำงกำรบริจำคหนังสือ 

ในโครงกำร “หนังสือเพ่ือน้อง” ปี 2563  

ไม่เพียงเท่ำนั้น ยังมีบทควำมเล่ำเร่ืองรำว 

ของครูอำสำของมหำวิทยำลัยฯ บินลัดฟ้ำ 

ไปช ่วยสร ้ำงอำชีพให ้ประชำชนชำวภูฏำน  

ปิดท ้ำยด ้วยกำรท ่องเที่ยวชมทุ ่งดอกไม ้ที่ 

จ.สระบุรี

 กองบรรณำธิกำรหวังเป ็นอย ่ำง ย่ิงว ่ำ  

จดหมำยข ่ำวฉบับนี้จะเป ็นส่ือกลำงที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อบุคลำกรและผู้สนใจทั่วไป ทั้งน้ี

ยังสำมำรถเลือกอ ่ำนแบบอิเล็กทรอนิกส ์  

เพียงแค่สแกนคิวอำร์โค้ดที่แสดงบนหน้ำปก 

ก็สำมำรถอ่ำนจดหมำยข่ำวฉบับนี้แบบออนไลน์ 

ได้ทันที นอกจำกวำรสำรฉบับนี้แล้ว อย่ำลืม 

ติดตำมข ่ ำวสำรของกอง ส่ือสำรองค ์กำร  

มหำวทิยำลัยฯ ผ่ำนทำง Social media ไม่ว่ำจะ

เป็น rmutpFB YouTube RMUTP rmutp_twit 

rmutpIG หรือ Line@rmutp ขอบคุณผู้อ่ำน 

ที่ให ้ควำมสนใจติดตำมจดหมำยข่ำวอย่ำง 

ต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้ำ

Hotnews

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิมล นาคทัด  
ผู้ช่วยอธิการบด ีบรรณาธกิารบริหาร นางสาวสพุรรษา อิน่อ้อย ผู้อ�านวยการกองสือ่สารองค์การ บรรณาธกิาร นางสาวสมพศิ ไปเจอะ กองบรรณาธกิาร  
นางสาวจุฑามาศ ฉตัรสริุยาวงศ์ นางสาวฉววีรรณ มะโนปา นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช นางสาวพทุธชาติ แย้มวทิยวงค์กุล นายณรงค์กร ประสารแสง นางสาวมารศรี สรรพนา  
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

กองสื่อสารองค์การ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร.0 2665 3777 ต่อ 6930
 http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้ทุกวันพุธ	 
ผูบ้รหิาร	อาจารย์	บคุลากร	และนกัศึกษา	งดการใช้ 
โฟมและพลาสติกทกุประเภท	พร้อมรณรงค์ให้ใช้ 
ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก	และเชิญชวนให้น�าภาชนะ 
ส่วนตัวมาใช้ใส่อาหารและเครื่องด่ืมจากร้านค้า	 
รวมท้ังขอความร ่วมมือจากหน่วยงานและ 
กลุ่มนักศึกษาที่จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	งดใช้ภาชนะ 
บรรจุอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ผลิตจากโฟมและ 
พลาสติก	 เพื่อช ่วยกันลดมลภาวะภายใน 
มหาวทิยาลยั	“เช่ือว่ากจิกรรมนีจ้ะเป็นการกระตุ้น 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	(ปวส.)	หรือ 
เทียบเท่า	เพือ่เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตร	ีจ�านวน	 
9	คณะ	ประกอบด้วย	คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี 
สือ่สารมวลชน	คณะบรหิารธรุกจิ	คณะวทิยาศาสตร์ 
และ เทค โน โลยี 	 คณะวิ ศ วก ร รมศ าสต ร 	์ 
คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ	คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบ 

	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	รกัษาราชการแทน	 
อธกิารบดี	กล่าวว่า	จากผลส�ารวจการอ่านของ 
คนไทยในปี	2561	โดยส�านกังานสถติิแห่งชาติ	 
พบว่าคนไทยอาย	ุ6	ปีขึน้ไป	อ่านร้อยละ	78.8	 
หรอืคิดเป็นจ�านวนประชากร	49.7	ล้านคน	โดย 
ในกรงุเทพมหานคร	มคีนอ่านมากทีส่ดุ	คิดเป็น 
ร้อยละ	92.9	ภาคกลางร้อยละ	80.4	ภาคเหนอื 
และภาคอีสานร้อยละ	75	และภาคใต้ร้อยละ	 
74.3	จะเห็นได้ว่าเยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 
ใส่ใจรกัการอ่าน	ดังนัน้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	 ร่วมกับหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัยจัด	“โครงการหนังสือเพื่อน้อง 
ปี	3”	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ 
เยาวชนไทยรกัการอ่าน	และมอบโอกาสให้กบั 
นักเรียนในชนบท	ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง 
ความรูไ้ด้เท่าทีค่วร	รวมทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิ 
ให้เยาวชนไทยได้รู้จักการให้และการแบ่งปัน	 
และยังถือเป ็นอีกหนึ่ งภารกิจหลักของ 

มหาวิทยาลัยในการให้บริการสังคม	 โดย 
เชิญชวนผูส้นใจร่วมส่งต่อความสขุง่าย	ๆ 	ผ่าน 
การบรจิาคหนงัสอืส�าหรบัเด็กและเยาวชน	เช่น	 
หนังสือเรียน	แบบฝึกหัด	 นิทาน	 อุปกรณ ์

การศึกษา	กีฬา	หรือของเล่นเสริมทักษะ	 
ซ่ึงสามารถบริจาคได้ทั้งหนังสือใหม่หรือ 
หนังสือมือสองท่ียังอยู ่ในสภาพดีให ้ กับ 
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์	ต.คลองโยง	 

ชวนช้อป หนังสือ ส่งต่อให้น้องอ่าน
กองสื่อสารองค์การ

มทร.พระนคร ตั้งเป้า
ม.ปลอดถุงพลาสติก

9 คณะเปิดบ้านค้นหาตัวตน

	 ผศ.วรรณวิมล	นาคทัด	ผู้ช่วยอธิการบดี	กล่าวว่า	ปัจจุบันประเทศไทย 
มปัีญหาปรมิาณขยะพลาสติกจ�านวนมาก	ซ่ึงท�าให้เกดิการคุกคามต่อสิง่มชีีวิต 
ในทะเลและสิง่แวดล้อม	จึงท�าให้ภาครฐัได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารจัดการ 
ขยะพลาสติก	4	ประเภท	ภายในปี	พ.ศ.	2565	ประกอบด้วย	พลาสติกหหูิว้	 
กล่องโฟมบรรจุอาหาร	หลอดพลาสติก	และแก้วพลาสติก	จากนโยบายดังกล่าว 
ท�าให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงมีการจัดกิจกรรม	“งดรับ	งดให้	งดใช้”	ถุงพลาสติก	สัปดาห์ละ	1	วัน	 
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ	เลิก	เพื่อ	รักษ์	ที่ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง

	 นางสาวสุพรรษา	 อ่ินอ้อย	ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์การ	กล่าวว่า	 
มหาวิทยาลัยฯ	ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการ	เพื่อให้ทันต่อโลก 
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	โดยจะส่งผลให้บัณฑิตของราชมงคล 
พระนคร	มีศักยภาพสูงสามารถท�างานในสถานประกอบการได้ทันที	 ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงจัดงานเปิดบ้าน	Open	House	นิทรรศการแนะน�าผลงาน 
ทางวิชาการ	และหลกัสตูรจาก	9	คณะ	ในวันที	่13	16	และ	17	มกราคม	2563	 
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	 

จิตส�านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ลดปัญหาโลกร้อน	 
และก ้าวสู ่การเป ็นมหาวิทยาลัยสี เขียว	 (Green	 
University)”	ทั้งนี้จากการเก็บแบบส�ารวจความคิดเห็น 
การรณรงค์	“งดรับ	งดให้	งดใช้ถุงพลาสติก	ทุกวันพุธ”	 
จาก	ผู้บริหาร	อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	พบว่า	 
ชาวราชมงคลพระนครมีความถี่ในการใช้ถุงผ้า	 43%	 
เมื่อออกไปซ้ือของ	มักจะปฏิเสธการรับถุงพลาสติก	 
62.3%	และคิดว่าการน�าถุงผ้า	 ถุงกระดาษ	 หรือ 
ถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วน�ามาใช้ใหม่จะเป็นการช่วยลดจ�านวน
พลาสติกได้	100%

แฟช่ัน	 ซ่ึงจัดข้ึนท้ัง	 4	 ศูนย ์	 ได ้แก ่	 ศูนย ์เทเวศร	์ 
ศูนย์พณิชยการพระนคร	ศูนย์โชติเวช	ศูนย์พระนครเหนือ	 
ภายในงานมีการบูรณาการองค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ	 
การจัดการเรียนการสอน	งานวิจัย	การบริการสังคมและ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม	รวมถึงการประกวดแข่งขันต่าง	ๆ	 
เพือ่ตอกย�า้การเป็นมหาวทิยาลยัช้ันน�า	ด้านการผลติบัณฑติ 
มืออาชีพ	ผู ้ที่สนใจเข้าร่วมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 
www.rmutp.ac.th	หรือ	โทร	02	665	3777	ต่อ	6022

อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	 ซ่ึงเป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็ก	เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	-	 
มัธยมศึกษาตอนต้น	 โดยมีจ�านวนนักเรียน	
120	คน
	 ทางมหาวิทยาลัยฯ	เปิดรับบริจาคต้ังแต ่
บัดนี้เป็นต้นไป	 -	 เดือนเมษายน	2563	 
ทีก่องสือ่สารองค์การ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	 (ศูนย์เทเวศร์)	หรือ 
ซ้ือหนังสือราคาพิเศษ	 จากศูนย์หนังสือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซ่ึงต้ังบูธจ�าหน่าย 
ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 
ศูนย์พณิชยการพระนคร	ในวันที	่23	มกราคม	 
2563	หรอืหากท่านใดและองค์กรใดต้องการ 
บรจิาคจ�านวนมากและไม่สะดวกในการน�ามา 
บรจิาคด้วยตนเองทางมหาวิทยาลยัฯ	มบีรกิาร 
รถไปรบัถงึที	่อย่างไรกต็ามสอบถามเพิม่เติม 
ที	่กองสือ่สารองค์การ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	โทร	0	2665	3777	
ต่อ	6022	
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	 จากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล	8	แห่ง	 ในโครงการวิจัยที่ม ี
ผลกระทบสูง	(Program	based	Research)	โดยการ 
น�างานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด ้วยเทคโนโลยีเข ้าไป 
พัฒนา	 และเพิ่มมูลค่าสินค้าของผู ้ประกอบการ 
หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	8	ท้องถิ่น	 
เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถ	สู่การสร้างนวัตกรรม 
และยกระดับความสามารถในการแข ่งขันของ 
ผู้ประกอบการ	ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงาน 
กองทนุสนบัสนนุการวิจัย	(สกว.)	โดยตลอดระยะเวลา	 
16	เดือน	ที่	สกว.	และ	มทร.	ทั้ง	8	แห่ง	ท�าร่วมกัน	 
คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก	ด้วยการยกระดับ 
ผลติภัณฑ์ชุมชนด้วยงานวจัิย	ตามนโยบายของรฐับาล 
ที่มุ่งให้ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
	 ผศ.เฟื ่องฟ้า	 เมฆเกรียงไกร	 รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ	 วิจัยและบริการวิชาการ	 กล่าวว ่า	 
ความน่าสนใจของโครงการนีคื้อ	การวิจัยทีม่เีป้าหมาย 

และสุดท้ายคือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีผลกระทบ 
ต่อผูป้ระกอบการสงู	และมห่ีวงโซ่คุณค่าทีย่าวพอ	คือ 
มผีลกระทบต่อคนเป็นจ�านวนมาก	เพือ่ให้ได้โจทย์วจัิย 
ออกมา	 โดยหลังจากท�าวิ จัยแล ้วยังก�าหนดให  ้
มีการน�าไปใช้จริง	 เพื่อดูว่าห่วงโซ่คุณค่าใหม่น้ีสร้าง 
ผลกระทบทั้งบวกและลบอย่างไร	ผลิตภัณฑ์เป็นที่
ยอมรับไหม	และผู้ผลิตได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเท่าไหร	่
หรือจุดที่เรียกว่าจะท�าผลิตภัณฑ์สามารถขายได้จริง	
และขายได้อย่างยั่งยืน
	 ดร.ประกอบ	ชาติภุกต์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา	กล่าวว่า	มทร.พระนคร	 เลือกพื้นท่ี 
เป ้ าหมายคือ	 กลุ ่ ม โอทอป	 ต� าบลส� ามะโรง	 
จังหวัดเพชรบุรี	 ในการท�าวิจัยเพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ	 
การท�าวิจัยได ้ให ้ความส�าคัญต่ออัตลักษณ์และ 
ภูมิสังคมของพื้นที่	 โดยดึงจุดเด่นมาสร้างมูลค่า	 
คือ	น�า้ตาลโตนด	และน�า้ตาลมะพร้าว	เพือ่เป็นต้นแบบ 
ให้กับผู้ประกอบการน�าไปประยุกต์ใช้กับการยกระดับ 
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง	จากนั้นผนึกก�าลังนักวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยฯ	ที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
ลงให้ความรู้	ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขนมหวานพืน้เมอืง	เพือ่สขุภาพและส่งเสรมิเศรษฐกจิ 
ชุมชน	อาทิ	การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน�้าตาล 
พลังงานต�่าเพื่อสุขภาพ	 ในผลิตภัณฑ์ฝอยทอง	 
ทองหยอด	หม้อแกงเผือก	ลูกชุบ	และขนมตาล	 
โดยทีมวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 
2)	การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด	 
ด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัลสู ่ เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์	อาท	ิการวิเคราะห์ตลาดและกลุม่เป้าหมาย	

เพื่อสร ้างต ้นแบบของการขับเคลื่อนภูมิป ัญญา	 
ทรัพยากรท้องถิ่น	หรือวัฒนธรรม	ไปสู่กระบวนการ 
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์	OTOP	 
โดยช่วงต้น	มทร.	แต่ละแห่งต้องลงพื้นที่ศึกษาสินค้า	 
OTOP	ในภาพรวมของจังหวัดตนเอง	พร้อมเลือก 
ผลิตภัณฑ์ที่มี	Value	Creation	สูง	ที่ส�าคัญต้อง 
เกดิจากทรพัยากรพืน้ถิน่ท่ีมคีวามโดดเด่นของพืน้ทีน่ัน้	 
อันหมายถึงความมีอัตลักษณ์และเลียนแบบไม่ได	้ 

การสร้างแบรนด์ของชุมชนสู่อัตลักษณ์ขนมหวาน 
เมอืงเพชรบรุ	ีการท�าการตลาดผ่านสือ่ออนไลน์ส�าหรบั 
การส่งเสรมิการขาย	โดยทมีวิจัยจากคณะบรหิารธรุกจิ	 
3)	การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	สู่การ 
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	อาทิ	การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุสังเคราะห์	และ 
การสร้างสรรค์งานบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการพิมพ์สกรีน	 
โดยทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ	และ	4)	การพฒันาและสร้างเครือ่งจักร 
ส� าหรับการผลิตขนมหวานพื้น เมืองแบบใหม  ่
ด ้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม	 โดยทีม วิจัยจาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์		
	 นับเป็นโอกาสท่ีกลุ ่มชาวบ้านผู ้ผลิต	 และ 
มหาวิทยาลัยจะได ้สนับสนุนการท�างานร ่วมกัน	 
ในการสร ้างความเข ้มแข็งให ้ ชุมชนบนพื้นฐาน 
การสร้างภูมิปัญญาและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น	 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ให้มคุีณภาพ	มาตรฐานตรงกบัความต้องการของตลาด	
และน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล

มทร.พระนครร่วมบูรณาการวิจัย-นวัตกรรม
เพิ่มมูลค่าขนมหวาน จังหวัดเพชรบุรี
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เปิดมุมมองการทอผ้า-เลี้ยงไหม

คณะบริหารธุรกิจ จับมือธนาคารออมสิน

สะท้อนการจัดการศึกษาไทย-จีน

ภาค 2 อาสาพัฒนาชุมชน

	 ผศ.ดร.รัตนพล	มงคลรัตนาสิทธิ์	คณบดี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	
เปิดเผยว่า	จากการเดินทางเพือ่ศึกษาดูงาน	และ 
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ	รวมถึง 
สร้างเครอืข่ายกบัมหาวิทยาลยัช่ือดังด้านสิง่ทอ	 
Zhejiang	Sci-Tech	University	(ZSTU)	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้มีการพูดคุยถึง 
ความร ่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่ งทอ	 
โดยจะให้โควตาแก่อาจารย์ภายในคณะฯ	เพือ่เข้า 
อบรมเรือ่งไหมทกุปี	นอกจากนีย้งัเปิดรบัอาจารย์ 
เข ้ า ศึกษาต ่อในระดับปริญญาเอกโดยม ี
ทนุการศึกษาให้ฟรด้ีวย	โดย	Zhejiang	Sci-Tech	 
University	 ได้เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ 
ปี	ค.ศ.	1897	ในช่ือสถาบนัการศึกษาหม่อนไหม	 
(Sericulture	Academy)	ปัจจุบัน	มีนักศึกษา 
มากกว่า	27,000	คน	ในโอกาสน้ียงัได้เดินทาง 
เยี่ยมชมโรงงานสาวไหมที่เก่าแก่	 (Huzhou	 
Zhejiang	No.2	Silk	Factory)	ก่อต้ังมาประมาณ	 
73	ปี	ณ	เมอืง	Huzhou	มณฑล	Zhejiang	ซ่ึงใช้ 
เครื่องสาวไหมแบบอัตโนมัติ	 รวมถึงการ 
ทอผ้าไหมด้วยระบบแจคการ์ดเพือ่ให้มลีวดลาย 
ตามที่ต้องการ	 ซ่ึงในเมืองไทยการทอผ้าไหม 
ด้วยเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษ	หรือ 
เครือ่งแจ็คการ์ด	(Jacquard)	ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลาย 
มากนัก	 โดยการผลิตจะใช้แรงงานคนน้อย	 
การท�างานใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติจ�านวน	 
19	ชุด	มีก�าลังการผลิตเส้นไหมสีขาวถึง	500	 
ตันต่อปี	การผลติจะใช้รงัไหมประมาณ	7-8	รงั	 

	 ดร.รตันาวล	ีไม้สกั	คณบดีคณะบรหิารธรุกจิ	
ได ้กล ่าวถึงความร ่วมมือระหว่างคณะกับ
ธนาคารออมสินภาค	2	 โดยน�าทีมอาจารย์
ผู ้เช่ียวชาญได้แก่	อาจารย์ปัทมา	พยุงวงศ	์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	อาจารย ์
พลภัทร	พลบูรณ์	หัวหน้างานบริการวิชาการ

ส�าหรับการสาวไหม	1	เส้น	 ซ่ึงสิ่งนี้ส่งผลให้ 
เส้นไหมทีผ่ลติออกมามคุีณภาพ	ขนาดเลก็และ 
ละเอียด	ท�าให้เวลาน�าไปทอเป็นผนืผ้า	จะได้ผ้า 
ที่เบาบางมีเนื้อละเอียด	อีกทั้งเส้นไหมที่ผลิต
จะต้องมกีารน�าไปตรวจสอบคุณภาพก่อนเสมอ	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ	โดย
ปริมาณเส้นไหมที่ผลิตประมาณ	80%	ถูกส่ง
ออกไปยังยุโรป	และญี่ปุ่น
	 ผศ.ดร.รัตนพล	มงคลรัตนาสิทธิ์	กล่าวต่อ 

การท�าไหม	 เพื่อให้เพียงพอแก่การอุปโภค 
ภายในประเทศไม่ต้องสั่งซ้ือจากต่างประเทศ	 
โดยปี	พ.ศ.	2443	กระทรวงเกษตราธกิาร	ได้ให้ 
คณะผู้เช่ียวชาญหม่อนไหมชาวญ่ีปุ่น	ท�าการ 
ทดลองปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการสาวไหม	 
โดยสร้างสถานีทดลองปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 
ที่ต�าบลทุ่งศาลาแดง	กรุงเทพฯ	และมีการฝึก 
อบรมผู ้หญิงให้เป็นครูด้านการปลูกหม่อน 
เลีย้งไหม	การฝึกนีใ้ช้เวลาถงึ	3	ปี	ซ่ึงมผีูส้อบผ่าน 

“GSB	SMART	HOMESTAY	โฮมสเตย ์
มีสไตล ์”	 ณ	 ชุมชนตลาดน ้อย	 บางรัก	 
เมือ่วันท่ี	11	-	13	ธนัวาคม	ท่ีผ่านมาเพือ่มุง่เน้น
พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพด้านสภาพแวดล้อม	
ทรพัยากรธรรมชาติ	วฒันธรรม	และวถีิชีวติของ
ชุมชน	ให้ได้มาตรฐาน	พัฒนา	ต่อยอด	สร้าง
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น	ด้วยนวัตกรรม
ความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อให้เกิดการกระจายรายได ้
สูท้่องถิน่อย่างยัง่ยนื	ขยายโอกาสทางการตลาด	
และการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน

องค์ความรู ้	 จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้า 
สริกิิต์ิ	พระบรมราชินนีาถ	ในรชักาลที	่9	ได้เข้ามา 
บุกเบิกไหมไทยให้เป็นที่รู ้จักของคนทั่วโลก	 
และขยับฐานะจาก	“สถาบันหม่อนไหม”	เป็น	 
“กรมหม่อนไหม”	ส่งผลให้ประชาชนในภูมภิาคนี ้

ทางด้านหม่อนไหม	แม้กระท่ังสถาบันท่ีมี 
ต้นก�าเนิดจากโรงเรียนช่างไหมก็ตาม	ทั้งที่
ประเทศไทยสามารถผลิตเส้นไหมเป็นอันดับ 
ที	่4	ของโลก	รองจากจนี	อินเดีย	อุชเบกสิถาน	 
“จากการศึกษาดูงานครั้งนี้	 ในมุมมองคิดว่า	

หากย้อนกลบัมามองประเทศไทย	การปลกูหม่อน 
เลี้ยงไหมของไทยมีมาไม่น้อยกว่า	1,000	ปี	 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	มกีารเลีย้งไหม 
มากที่สุด	แต่เส้นไหมที่ได้นั้นมีคุณภาพไม่ดี 
เพยีงพอ	เพราะเส้นหยาบไม่สม�า่เสมอ	จึงท�าให้ 
ต ้องมีการสั่ ง ซ้ือไหมดิบและผ ้าไหมจาก 
ต่างประเทศเข้ามาใช้เป็นจ�านวนมาก	โดยรชัสมยั 
รัชกาลที่	5	ทรงมีพระราชด�าริบ�ารุงอุดหนุน 

แก่สังคม	อาจารย์ปัณณภัสร์	 เลิศวริษฐ์กุล	 
ผูช่้วยหวัหน้างานบรกิารวิชาการ	สบิเอกธรีะศักด์ิ	 
ทองทศ	ลงส�ารวจพืน้ทีชุ่มชน	พร้อมจัดกจิกรรม 
ประชาคมและกิจกรรมอบรมองค์ความรู  ้
ด้านการพัฒนาโฮมสเตย์	 ในโครงการชุมชน
ประชารัฐสีชมพู	ปี	 2562	ภายใต้แนวคิด	

และส�าเรจ็การศึกษาในหลกัสตูรประมาณ	600	 
กว่าคน	และในปี	พ.ศ.	2447	ได้มีการก่อตั้ง 
สาขากองช่างไหมขึ้นที่มณฑลนครราชสีมา	 
เรยีกว่า	กองช่างไหม	จังหวดันครราชสมีา	และ 
เกิดโรงเรียนช่างไหมขึ้นท่ีต�าบลทุ่งศาลาแดง	 
ต่อมาแพร่ขยายไปอุบลราชธาน	ีร้อยเอ็ด	สรุนิทร์	 
ชัยภูมิ	และศรีสะเกษ	 โดยใช้นักเรียนที่จบ 
หลกัสตูร	600	กว่าคน	ท�าหน้าทีเ่ป็นครถู่ายทอด 

นอกจากนี้ในปี	 2563	 คณะบริหารธุรกิจ	
จะเข ้าร ่วมต ่อยอดพัฒนาผู ้ประกอบการ

ได้มีอาชีพที่เกี่ยวกับการเลี้ยงและทอผ้าไหม 
จนมีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบัน	แต่ถึงกระนั้น 
การผลิตหม่อนไหมในรูปแบบอุตสาหกรรม	 
หรือใช้เทคโนโลยีของไทยก็ยังไม่พัฒนาใน
ระดับโลกเท่าที่ควร
	 ผศ.ดร.รัตนพล	มงคลรัตนาสิทธิ์	กล่าว 
ทิ้งท้ายว่า	หากมองในแง่ของสถาบันการศึกษา	 
ในประเทศไทยแทบจะไม่มีสถาบันใดที่สอน 

วิสาหกิจชุมชนกับธนาคารออมสิน	ภายใต้ช่ือ	 
“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”	อย่างต่อเนื่อง	
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการ

ถึงเวลาแล้วที่สถาบันการศึกษาทางด้านสิ่งทอ
ของไทย	จะต้องหันมาให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนทางด้านหม่อนไหม	เพื่อให้ 
การพัฒนาวิจัยไหมไทยมีคุณภาพและเป็น 
ที่ต้องการของตลาดทั่วโลกต่อไป”

เรื่อง/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

งานบริการวิชาการแก่สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
02	665	3555	ต่อ	2307

ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจร่วมกับชุมชน	อย่างไร
ก็ตามสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมโดยตรง	 

เรื่อง/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร 
คณะบริหารธุรกิจ
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	 การบริการวิชาการแก่สังคม	ถือเป็นพันธกิจ 
อย่างหนึง่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 
ที่ สะท ้อนถึ ง ศักยภาพทาง วิชาการและคุณภาพ 
ท า ง ก า ร ศึ กษ า 	 โ ดยหนึ่ ง พั น ธ กิ จ ส� า คัญ 	 คื อ	 
การส่งคณาจารย์ไปเผยแพร่ความรูท้างวิชาการเพือ่สร้าง 
และพัฒนาอาชีพ	ณ	ราชอาณาจักรภูฏาน	ผ่านกิจกรรม 
ครูอาสาสมัครเพื่อนไทย	 ซ่ึงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู ่
ภายใต ้โครงการ	 Home	 Ownership	 Project	 
Endowment	หรือ	HOPE	Project,	His	Majesty’s	 
Secretariat	โดยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ	 (TICA)	กระทรวงการต่างประเทศ	 
โดยปีนี้เป็นปีที่	 2	ที่มหาวิทยาลัยฯ	 จัดส่งทีมอาจารย์ 
อาสาสมัครลงพื้นที่เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้น	 
4	 หลักสูตร	 ประกอบด ้วย	 หลักสูตรช ่างซ ่อม 
เครื่องใช้ในบ้าน	 หลักสูตรช่างตัดเสื้อ	 หลักสูตร 
ขนมอบ	และหลักสูตรการท�าอาหาร	 เพื่อถ่ายทอด 
ความรูใ้ห้ครตู้นแบบภายในศูนย์การเรยีนรูร้าชอาณาจักร 
ภูฏาน	 น�าความรู ้ที่ ได ้รับการถ ่ายทอด	 ส่งต ่อให  ้
ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ด้อยโอกาส	น�าความรู้ใหม ่
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต	และประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพต่อไป

เปิดใจทีมครูอาสา ปันความรู้ ปั้นอาชีพชาวภูฏาน ปี 2 
	 ผศ.ณนนท์	 แดงสังวาลย ์	 อาจารย ์คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์	 วิทยากรฝ ึกอบรม 
หลักสูตรขนมอบ	กล่าวว่า	 การอบรมได้น�าวัตถุดิบ 
ท้องถิ่นที่ขึ้น ช่ือของชุมชุน	 มาพัฒนาสูตรท่ีสร ้าง 
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี	 โดยผู ้เรียน 
สามารถน� าหลักการพื้ นฐานไปใช ้ เป ็นแนวทาง 
ในการออกแบบเมนขูนมอบต่าง	ๆ 	ให้กบัธรุกจิร้านคาเฟ่	 
หรือร้านเบเกอรี่	 เช่น	 การเรียนรู ้การผลิตเบเกอรี่ 
พืน้ฐานประเภทต่าง	ๆ 	วตัถุดิบและส่วนผสม	การเรยีนรู้ 
การท�าขนมหวานจากข้าวโพด	 ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย 
จากท้องถิน่	โดยการออกแบบทุกเมนผููเ้รยีนสามารถน�าไป 
สร้างสรรค์กับธุรกิจของตนเอง	เพื่อรองรับการขยายตัว 
การท่องเที่ยวในอนาคต	นอกจากนี้ได้ฝากทักษะด้าน
การป้ันแต่งหน้าเค้กให้ผูเ้รยีนน�าไปฝึกพฒันาสร้างอาชีพ
ต่ออีกด้วย
	 ผศ.ดร. ศุภ วุฒิ	 เนตรโพธิ์ แก ้ ว	 อาจารย ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน	กล่าวว่า	 ได้น�าความรู้ด้าน 
การซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้าส�าหรบัครวัเรอืนไปถ่ายทอด	อาทิ	
ตู้เยน็	หม้อหงุข้าว	เครือ่งซักผ้า	โทรทัศน์	กระติกน�า้ร้อน	 
โดยการสอนจะเน้นให้ผู ้เรียนสามารถน�าไปทดสอบ	 
ตรวจสอบ	และซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง

	 ผศ.อภิรัติ	 โสฬศ	 อาจารย์คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์	วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดเสื้อ	 
กล่าวว่า	การลงพืน้ทีใ่นครัง้นีผู้เ้รยีนสามารถน�าทกัษะทีไ่ด้ 
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นอยู ่
ในท้องถิ่นของตนได้เป็นอย่างดี	โดยสอนตั้งแต่พื้นฐาน	 
รายละเอียดปลกีย่อยจนสามารถสร้างเป็นชุดส�าเรจ็รปูได้	 
อาท	ิการวดัหุน่	การสร้างแบบตัดเสือ้-กระโปรง	การสร้าง 
แพทเทินชุดเสื้อคอต้ัง	กระโปรงทรงตรง	และชุดนอน	 
โดยการตัดเย็บจะให้ผู ้เรียนน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับ 
การตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบอื่น	ๆ	ต่อไป
	 อาจารย์ศันสนย์ี	ทิมทอง	อาจารย์คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์	วทิยากรฝึกอบรมหลกัสตูรการท�าอาหาร	 

กล่าวว่า	การเรียนการสอนได้มีการน�าวัตถุดิบที่มีตาม 
ท้องถิน่ไปปรบัประยกุต์	เพือ่สร้างสรรค์เมนอูาหารใหม่	ๆ 	 
การสอนเริ่มตั้งแต่ท�าน�้าสต๊อก	ซุป	อาหารจานออเดิร์ฟ	 
รวมถึงการท�าพาสต้าจากแป้งบัควีท	(buckwheat)	 ซ่ึง 
เป็นแป้งท้องถิน่	ต้ังแต่การนวดแป้ง	การรดีเส้น	การน�าไป 
ประกอบอาหาร	และการน�าเสนออาหารด้วยการจัด
ตกแต่งจานให้ดูน่าสนใจ	ซึ่งผู้เรียนสามารถน�าไปพัฒนา
ต่อยอดฝีมือของตนได้
	 นบัเป็นอีกหนึง่ความภาคภูมใิจของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ที่ได้ส่งตัวแทนคณาจารย์
เพือ่เข้าร่วมบรกิารวิชาการ	สิง่ท่ีคาดหวังคือต้องการสร้าง
ต้นแบบให้แก่ชาวภูฏาน	เพื่อน�าไปต่อยอดให้กับชุมชน	
ตลอดจนสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและยกระดับความเป็นอยู่ 
ในอนาคต

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล
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คณะวิศวกรรมศาสตร
  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  - วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  - วิศวกรรมไฟฟา

คณะบริหารธุรกิจ
  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   - กลุมวิชาออกแบบแฟช่ันผาและส่ิงทอ     - กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
   - กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร  - กลุมวิชาธุรกิจอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   - กลุมวิชาการบัญชี            - กลุมวิชาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   - วิศวกรรมไฟฟา        - วิศวกรรมเครื่องกล
   - วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน

สมัครผานระบบออนไลน
www.rmutp.ac.th

• รับสมัครทีแคส
		 การรับสมัครในระบบการสมัครคัดเลือก 
กลางบคุคลเข้าศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา	TCAS	 
หรือทีแคส	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร	เพื่อรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	6	 
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	ทั้ง	9	คณะ	ได้แก่	 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 
คณะบรหิารธรุกจิ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
คณะวิ ศ วกร รมศาสตร ์ 	 คณะ ศิลปศาสตร 	์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	และ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และการออกแบบ	 
โดยเปิดรับนักศึกษา	จ�านวน	5	รอบ	ดังนี้
	 1.	 รอบที	่1	การรบัสมคัรด้วยแฟ้มสะสมผลงาน	 
(Portfolio)	เปิดรบัสมคัรต้ังแต่บดันี	้-	16	ธนัวาคม	 
2562	ผ่านเว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	สอบสมัภาษณ์	 
ณ	คณะทีส่มคัร	วนัที	่18	มกราคม	2563	ประกาศผล 
ผูผ่้านการคัดเลอืกวันที	่30	มกราคม	2563	ยืนยนัสทิธิ ์
ผ่านเวบ็ไซต์	http	://student.mtycas.com	วนัที	่30	-	 
31	มกราคม	2563	สละสทิธิว์นัที	่1	-	2	กมุภาพนัธ์	 
2563	รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	 
วันที่	10	กุมภาพันธ์	2563
	 2.	 รอบท่ี	2	การรับสมัครโควตา	(Quota)	 
เปิดรบัสมคัรต้ังแต่วันที	่6	กมุภาพนัธ์	-	23	มนีาคม	 
2563	ผ่านเว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	มีการสอบ 
สมัภาษณ์	ณ	คณะทีส่มคัร	วนัที	่10	เมษายน	2563	 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่	22	เมษายน	 
2563	ยนืยนัสทิธิว์นัที	่22	-	23	เมษายน	2563	สละสทิธิ ์
วันที่	24	-	25	เมษายน	2563	รายงานตัวและ 
ข้ึนทะเบยีนนกัศึกษาใหม่	วนัที	่5	พฤษภาคม	2563	
	 3.	 รอบท่ี	3	การรบัตรงร่วมกนั	(Admission	1)	 
สมัครผ่านเว็บไซต์	http	 ://student.mtycas.com	 
ตั้งแต่วันที่	17	-	27	เมษายน	2563	โดยช�าระเงิน 

ตามจ�านวนสาขาที่สมัคร	เลือกได้สูงสุด	6	สาขาวิชา	 
พร้อมระบลุ�าดับของแต่ละสาขาทีเ่ลอืกสมคัร	ประกาศ 
รายช่ือผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์	วนัท่ี	8	พฤษภาคม	2563	 
สอบสมัภาษณ์	ณ	คณะท่ีสมคัร	โดยให้ตัดสนิใจว่าจะ 
ยนืยนัเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์และ 
ลงลายมอืช่ือเป็นหลกัฐาน	วนัท่ี	12	พฤษภาคม	2563	 
สละสทิธิ	์วันที	่17	-	18	พฤษภาคม	2563	ประกาศ 
รายช่ือผู ้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์	 วันท่ี	 
19	พฤษภาคม	2563	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว 
ผ่านเว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	วันที่	21	-	24	 
พฤษภาคม	 2563	 รายงานตัวและขึ้นทะเบียน 
นักศึกษาใหม่	วันที่	26	พฤษภาคม	2563
	 4.	 รอบท่ี	4	การรบักลางร่วมกนั	(Admission	2)	 
รบัสมคัรผ่านเวบ็ไซต์	http	://student.mtycas.com	 
สามารถเลือกได้สูงสุด	4	สาขาวิชา	โดยระบุล�าดับ 
ของแต่ละสาขาทีเ่ลอืกสมคัร	วนัที	่7	-	20	พฤษภาคม	 
2563	 ประกาศรายช่ือผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	 
ทางเว็บไซต์	ทปอ.	 วันท่ี	29	พฤษภาคม	2563	 
สอบสัมภาษณ์	ณ	คณะที่สมัคร	โดยให้ตัดสินใจ 
ว่าจะยนืยนัเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
และลงลายมือช่ือเป็นหลักฐาน	วันที่	2	มิถุนายน	 
2563	สละสทิธิ	์วนัที	่7	-	8	มถินุายน	2563	ประกาศ 
รายช่ือผูม้สีทิธิเ์ข้าศึกษาทางเวบ็ไซต์	วนัที	่9	มถินุายน	 
2563	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวผ่านเว็บไซต์	 
www.rmutp.ac.th	วันที่	12	-	16	มิถุนายน	2563	 
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	 วันที	่ 
16	มิถุนายน	2563
	 5.	 รอบที่	5	การรับตรงอิสระ	รับสมัครผ่าน 
เว็บไซต์	www.rmutp.ac.th	วนัที	่10	-	15	มถินุายน	 
2563	สอบสัมภาษณ์	ณ	คณะที่สมัคร	วันที่	16	 
มิถุนายน	2563	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	 
วันท่ี	18	มิถุนายน	2563	ผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์	 โดยจะท�าการแจ้งข้อมูล
ในระบบต่อไป	
	 ท้ังนี้ก�าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่	1/2563	 

วนัที	่22	มถินุายน	2563	ส�าหรบัผูส้นใจดูรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ท่ี	www.rmutp.ac.th	หรือสอบถาม 
เพิม่เติมได้ที	่ส�านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน	 
มทร.พระนคร	โทร	0	2665	3777	ต่อ	6305	
6307	6636
.......................................................................
• ครบรอบ 15 ปี
	 รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รักษาราชการแทน 
อธกิารบดี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
เปิดเผยว่า	ครบรอบ	15	ปี	วันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวทิยาลยั	ในวันที	่18	มกราคม	2563	จึงก�าหนด 
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในวันท่ี	15	มกราคม	 
2563	ณ	ศูนย์พณิชยการพระนคร	 โดยช่วงเช้า 
เป ็นกิจกรรมพิธีสักการะ	 พิธีท� าบุญตักบาตร	 
มอบรางวัล	และงานเลี้ยงให้บุคลากร	ส่วนระหว่าง 
วนัที	่13	-	17	มกราคม	2563	มหาวทิยาลยัฯ	จะจดัสรร 
งบประมาณให้แต่ละคณะจัดกิจกรรม	Open	house	 
นอกจากน้ียังถือโอกาสมอบรางวัลบุคคลดีเด่น 
ด้านต่าง	ๆ	และผู้ท�าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย	 
ประจ�าปีการศึกษา	2562	 เพื่อส่งเสริมให้บุคคล 
กระท�าความดีอย่างต่อเนือ่งทัง้ในเรือ่งการด�าเนนิชีวิต	 
การท�างาน	และการเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	นับเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ครอบครัวและสังคมประเทศชาติ
	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 กล่าวว ่า	 ป ีนี้ 
มหาวิทยาลยัฯ	ได้มอบรางวลับคุคลดีเด่นทีผ่่านเกณฑ์
การคัดเลอืก	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	11	รางวัล	ได้แก่	 
1.	รางวัลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 
พนกังานมหาวทิยาลยั	พนกังานราชการ	ลกูจ้างประจ�า	 
และลูกจ้างช่ัวคราวดีเด่น	กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ	 
อาจารย ์ รุ ่ งฤ ทัย	 ร� าพึ งจิต	 คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์	กลุ่มลูกจ้างประจ�า	นายสมพงค์	 
อมรประสิทธิ์	 พนักงานขับรถยนต ์	 ระดับ	 2	 
คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน	กลุม่ลกูจ้าง 
ช่ัวคราว	นางสาวฉวีวรรณ	เฉวกฉมิ	นกัวชิาการศึกษา	 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์	 2.	 รางวัล 
ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	ประเภทบุคคล	นายพิทักษ	์ 
หังสาจะระ	เจ้าของกิจการ	ร้านดอกไม้และสตูดิโอ 
สวนจัดดอกไม้	นายสมศักดิ์	หงษา	เจ้าของกิจการ/ 
กรรมการผูจั้ดการ	บรษิทั	เอส.ว.ี	อินเตอร์	กลาส	จ�ากดั	 
นายพงษ์ศักด์ิ	 วัชรนุกูลเกียรติ	ที่ปรึกษา	บริษัท	 
ทู	เอส	วนั	เอ็น	จ�ากดั	เลขาธกิารสภาธรุกจิไทย	-	รสัเซีย/ 
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม/ 
ทีป่รกึษา	กรมทรพัย์สนิทางปัญญากระทรวงพาณิชย์/ 
กรรมการ	ACMEC	(คณะกรรมการภูมภิาคเศรษฐกจิ 
ลุ่มน�้าโขง)	3.	รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาผู้บริหาร 
ด้านการศึกษา	นายบญุลอื	ทองเกตุแก้ว	ผูอ้�านวยการ 
วิทยาลัยเทคนิค/ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 
จังหวัดปราจีนบุรี/ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 
ภาคตะวันออกและกรุ ง เทพมหานคร	 สาขา 
ธรุกจิเอกชน	นายเรอืงศักด์ิ	เตียเอ่ียมดี	ธรุกจิส่วนตัว	 
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 โรงสีข้าว	ต.ประเสริฐ	 
อุตรดิตถ์	จ�ากัด	นายประสิทธิ์	บุญดวงประเสริฐ	 
ประธานคณะผู้บริหาร	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 
จ�ากดั	(มหาชน)	สาขาบรกิารสงัคม	นางสาวณิชากานต์	 
ผลเกตุ	พิธีกร	และโปรดิวเซอร์	นายกิตติศักด์ิ	นี	 
หัวหน้าทัวร์น�าเที่ยว	มัคคุเทศก์	นางภัทรี	ตั้งจีรวงษ์	 
อาจารย์ประจ�า	คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจ�า 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 สาขาท�าคุณประโยชน์	 
เสียสละเพื่อส่วนรวม	นายสถิต	ค�าบุบผา	เจ้าของ 
ธุรกิจ	ร้านดอกไม้	Mikigel	Neverdie	4.	รางวัล 
นักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น	 
ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	สาขาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย	ีผศ.	ดร.รตันพล	มงคลรตันาสทิธิ	์คณบดี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	สาขา 
สงัคมศาสตร์	ผศ.ทรงสริ	ิวชิิรานนท์	คณะศิลปศาสตร์	 
นกัวจัิยรุน่ใหม่ดีเด่น	สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

ดร.เทอดพงษ์	แดงสี	อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น	คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์	5.	รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน 
ด ้ าน ศิลป วัฒนธรรมและสิ่ ง แวดล ้อม ดี เด ่ น	 
เชิดชูเกียรติผู ้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น	 
สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	อาจารย์ศักรินทร์	 
หงส์รัตนาวรกิจ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร	์ 
สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์	 ได้แก่	ดร.สุชีรา	 
ผ่องใส	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6.	รางวัล 
ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น	อาจารย์ปัทมา	พยุงวงศ	์ 
คณะบรหิารธรุกจิ	7.	รางวลัผูม้บีคุลกิภาพดี	อาจารย์ 
ปาริชาติ	ช้วนรักธรรม	คณะบริหารธุรกิจ	9.	รางวัล 
เชิดชูเกยีรติผูเ้ป็นนกับรกิารวิชาการดีเด่น	นกับรกิาร 
วิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้	 อาจารย์พลภัทร	 
พลบูรณ์	คณะบริหารธุรกิจ	10.	รางวัลบุคคลที่คิด 
อย่างสร้างสรรค์ท�าอย่างมอือาชีพ	นายวรวุฒ	ิบญุกล�า่	 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ส�านักประกันคุณภาพ	 
11.	รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และ 
หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้	บุคคลดีเด่น 
ด้านการจัดการความรู้	ดร.ขวัญฤทัย	บุญยะเสนา	 
คณะบริหารธุรกิจ	หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการ 
ความรู	้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 
12.	รางวัลอาจารย์ท่ีปรึกษาดีเด่น	ได้แก่	ผศ.ดรุณี	
โอวจริยาพิทักษ์	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
	 “สดุท้ายเป็นการมอบรางวัลเด็กดีเพือ่สงัคมไทย	 
ปี	4	ชิงถ้วยนายกรฐัมนตร	ีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า	 
50,000	บาท	ภายใต้แนวคิด	พลงัจิตอาสาสร้างชาติ 
ให้นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก	ซ่ึงเป็น 
ผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถ	มีคุณธรรมจริยธรรม	 
มีความขยันหมั่นเพียร	 เอาใจใส ่ต ่อการเรียน	 
มีผลการเรียนดี	สร้างช่ือเสียงแก่สังคม	 อุทิศตน 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและส่วนรวม	อีกทั้งเห็น 
ความส�าคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ	
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย”	รศ.สุภัทรา	 
กล่าวทิ้งท้าย

ลงเรียนวิชา
ที่อยากเรียน

ทําความรูจัก
มหาวิทยาลัย

ทํากิจกรรมทั้งใน
และนอกคณะ

มีเพื่อนรุนพี่รุนนอง
และเพื่อนตางคณะ

สนิทกับอาจารย

ใชบัตรนิสิต
นักศึกษาใหคุม

กินรานอรอยรอบ
มหาวิทยาลัย

ฝกงาน

ทํางานพิเศษ

ออกเดินทาง
ทองเที่ยว

10 วิธีใชชีวิตมหาวิทยาลัยใหคุมคา
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ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 26 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2562 - มกรำคม 2563

	 รศ.สภัุทรา	โกไศยกานนท์	รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	 
เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน	มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประจ�าปีการศึกษา	2562	 
ณ	 ศูนย์พณิชยการพระนคร	 โดยมีทัพนักกีฬาและ 
กองเชียร์ของทัง้	9	คณะเข้าร่วม	ซ่ึงในปีนีค้ณะบรหิารธรุกิจ	 
เป ็นผู ้ครองเหรียญทองสูงสุด	 จ�านวน	 10	 เหรียญ	 
เหรียญเงิน	6	เหรียญ	เหรียญทองแดง	9	เหรียญ	และ
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา

บริหารเจ้าเหรียญทอง

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 
ผนึกก�าลัง	3	สถาบัน	ได้แก่	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	
Ritsumeikan	University	ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศ
เกาหล	ีน�านกัศึกษาร่วมโครงการค่ายทกัษะนกัออกแบบ
และสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน	ประจ�าปี	 2563	 
ณ	เมอืงวงัเวยีง	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	
เพื่อต่อยอดการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 เพิ่มผลิตภัณฑ์
ใหม่ในพื้นถิ่น	และออกแบบบ้านพักต้นแบบส�าหรับ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สถาปัตยฯ ผนึกก�าลัง 
ลาว-ญี่ปุ่น-เกาหลี	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดโครงการ

อบรมเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ส�าหรับสินค้าต�าบลหนึ่ง
ผลติภัณฑ์	โดยได้รบัเกยีรติจากคุณอรอนงค์	มหดัฆพงศ์	 
นกัวิจัยอาวโุส	สถาบนัอาหาร	องค์กรเครอืข่ายกระทรวง
อุตสาหกรรม	มาบรรยายให้ความรู้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับการพัฒนาสินค้า	“OTOP”	ด้าน
คุณภาพ	ความปลอดภัยอาหาร	และมาตรฐานทั่วไป 
ด้านคุณภาพอาหารทาง	มกษ./อย./มอก.	และ	มผช.	
ให้กับคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษาที่เข้าร่วม 
รับโครงการในครั้งนี้	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย	์
ชั้น	2

เพิ่มมาตรฐานการผลิต

	 ขอแสดงความยินดีกับ	นางสาวปรียาวีฒ์	รุ่งรัตนไชย	 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน	ระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง	ในโครงการคัดเลอืก 
นักเรียน	นักศึกษา	และสถานศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	
2561

รับรางวัลพระราชทาน

	 สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ร่วมกับ	 
บรษิทั	Toshiba	Mitsubishi	Electric	industrial	Systems	
Corporation	(TMEIC)	จัดโครงการอบรมเชิงบูรณาการ 
ด้านมอเตอร์ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม	 เพื่อเพิ่มความรู ้
ด้านระบบไฟฟ้าส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา	 
ณ	ห้องประชุมเฟืองทอง	 ช้ัน	 3	อาคารอ�านวยการ	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดอบรมเพิ่มความรู้ระบบไฟฟ้า

	 ราชมงคลพระนคร	ได้ร่วมงานการประชุมวิชาการ
และนทิรรศการ	ครัง้ท่ี	10	“ทรพัยากรไทย	:	ชาวบ้านไทย 
ได้ประโยชน์”	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน	 
ศูนย์หนองระเวยีง	จังหวดันครราชสมีา	จัดโดย	โครงการ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)	ทั้งนี้กองศิลปวัฒนธรรม	
มทร.พระนคร	ในฐานะหน่วยงานสนองพระราชด�าริฯ	
อพ.สธ.	 ได้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ	ผลงาน
วจิยั	และถ่ายทอดองค์ความรูท่ี้เก่ียวข้องกับการอนรุกัษ์
พันธุกรรมพืชในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมโชว์ผลงานวิชาการ

	 ขอแสดงความยินดีกับ	นายศราวุฒิ	 สุขเทศ	
นักศกึษาคณะศิลปศาสตร์	นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น	 
คว้าเหรียญเงิน	จากการแข่งขัน	ASBC	Asian	Youth	
2019	ณ	ประเทศมองโกเลีย	ผลงานการชกมวย
ตลอดระยะเวลา	10	ปี	มีจ�านวนมาก	อาทิ	เหรียญเงิน 
ยธูโอลมิปิก	ประเทศอาเจนติน่า	เหรยีญทองกฬีาเยาวชน 
ชิงเเชมป์เอเชีย	 เหรียญทองมวยทัวร์นาเมนต์จาก
ประเทศฮังการี	 เหรียญเงินกีฬายุวชนชิงเเชมป์เอเชีย	
และเหรยีญทองการชกมวยชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย	
ปี	2562

เหรียญเงิน
	 นายจิรศักด์ิ	เอ่ียมสะอาด	นักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและครูที่ปรึกษา	 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	 
น�านกัเรยีนเข้าแข่งขนัในงาน	“สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”	 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวะศึกษา 
จังหวัดอ่างทอง	ประจ�าปีการศึกษา	2562	และคว้ารางวัล
ชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	ประเภทที่	6	สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว	Smart	Home	
และรองชนะเลิศ	 อันดับ	3	ระดับเหรียญเงิน	ประเภท
ที่	7	สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย	
ระบบเตือนไฟไหม้ผ่านแอปพลิเคชัน	Line	ณ	วิทยาลัย 
การอาชีพโพธิ์ทอง	จ.อ่างทอง	

ครูเก่งพาเด็กคว้ารางวัล

	 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	ร่วมมอื	โรงพยาบาล 
บางปะกอก	 จัดฝึกอบรม	 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบอาหารมืออาชีพแก่นักโภชนาการ	พ่อครัว 
แม่ครวั	นักก�าหนดอาหาร	และผูจั้ดการแผนกโภชนาการ 
ของโรงพยาบาลบางปะกอกและในเครอื	เพือ่ให้สามารถ 
ประกอบอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	และ 
มีศิลปะในการจัดตกแต่งที่สวยงาม	ช่วงวันเสาร์และ 
อาทติย์	ต้ังแต่เดือน	พฤศจิกายน	2562	-	เดือนมกราคม	
2563	ณ	โรงพยาบาลบางปะกอก	รังสิต	ปิยะเวท

พัฒนาศักยภาพ
ปั้นแม่ครัวมืออาชีพ

 ท�ำดต้ีองช่ืนชม! บคุลำกรและนกัศึกษำจติอำสำ จ�ำนวน 20 คน เข้ำร่วมกจิกรรม 
บรรจุถุงยังชีพพระรำชทำน มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก โดยธนำคำร 
ไทยพำณิชย์ จ�ำกดั (มหำชน) เป็นผูป้ระสำนงำนเครือข่ำยจิตอำสำ ณ กองกำรบนิ  
ศูนย์กำรเคล่ือนย้ำยกองทัพบก กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 11  
รักษำพระองค์ เขตบำงเขน ซ่ึงมียอดถงุยังชีพพระรำชทำน จ�ำนวน 7,000 ชุด ทัง้นี ้
เพ่ือน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นรำธิวำส ที่ได้รับผลกระทบอย่ำงหนัก  
เนื่องจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้  
 กิจกรรมสุดโดน! คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดโครงกำรค่ำยอนุรักษ ์

เชิงสร้ำงสรรค์ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษำ 
ระดับชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษำได้ตระหนักและสืบสำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
อันเป็นมรดกทำงภูมิปัญญำไทย ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 
ศกึษำดงูำนวฒันธรรมท้องถิน่ ชม “วถิชีีวติของแหล่งศลิปวฒันธรรมบำงกระเจ้ำ  
จ.สมุทรปรำกำร” กำรท�ำผ้ำมัดย้อม กำรท�ำขนมถ้วยน�้ำตำลมะพร้ำว และ 
งำนจักสำนจำกใบจำก ณ แหล่งศิลปวัฒนธรรมบำงกระเจ้ำ จ.สมุทรปรำกำร  
กิจกรรมบูรณำกำรคหกรรมศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในกำร 
ท�ำเคร่ืองหอมของช�ำร่วย และกำรท�ำข้ำวป้ัน 4 ภำค กจิกรรมสืบสำนศลิปวฒันธรรม  
น�ำเสนอผลงำนกำรบูรณำกำรภูมิป ัญญำจำกกำรศึกษำดูงำนจำกแหล่ง 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ในศำสตร์คหกรรมด้ำนอำหำร เสื้อผ้ำ 

เคร่ืองแต่งกำยและงำนศิลปะประดิษฐ์  สุดว้ำว! “อบรมสร้ำงรำยได้ให้แก ่
ผู้พิกำร” โดยคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ได้ด�ำเนินกำรจัด  
“โครงกำรสร้ำงนักออกแบบกรำฟิกในผู้พิกำรท่อนล่ำง เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำร 
สร้ำงรำยได้” โดยเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรออกแบบในเบื้องต้น 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในกำรสร้ำง 
รำยได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป ทำงคณะได้แบ่งกิจกรรมกำรถ่ำยทอด 
ควำมรู้เป็นจ�ำนวน 4 กิจกรรม 1) กำรสร้ำงลำยกรำฟิกบนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม 
มูลค่ำ (Creating Graphic Designs on Products to Increase Value)  
2) กำรออกแบบโครงสร้ำงและกรำฟิกบรรจุภัณฑ์ (Sturcture and Graphic  
of Package Design) 3) เขียนแบบกรำฟิกเพื่อกำรน�ำเสนอด้ำนสถำปัตยกรรม  
(Graphic Drawing for Architectural Presentations) 4) กำรสร้ำงสรรค์สบูท่�ำมือ 
เพื่อส่งเสริมอำชีพ (Creating Handmade Soap to Promote as a Career)  
มีอำจำรย์และนกัศกึษำผูพิ้กำร จำกวทิยำลัยเทคโนโลยีพระมหำไถ่ จ.หนองคำย  
สนใจเข้ำร่วมกจิกรรมจ�ำนวน 90 คน ณ วทิยำลัยเทคโนโลยีพระมหำไถ่ จ.หนองคำย  
 กจิกรรมสุดแจ่ม! สถำบนัสหวทิยำกำรดจิทิลัและหุ่นยนต์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 

รำชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด  
จดัโครงกำรอบรมกำรใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิต ิ(Solid Edge Fundamental)  
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 18-20 ธันวำคม 2562 โดยผู้เข้ำอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ 

ไปประยุกต์ต่อยอดด้ำนกำรออกแบบช้ินงำนหรือผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ รวมถึง 
กำรสร้ำงช้ินงำนเสมือนจริง ทีจ่ะช่วยให้กำรท�ำงำนด้ำนออกแบบง่ำยและรวดเร็ว 
ย่ิงขึ้น โดยได้รับเกียรติจำกคุณณัฐวุฒิ เกศภิญโญมณี บริษัทพรีเมียม  
พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ กำรใช้โปรแกรม 
ออกแบบ 3D ขั้นพ้ืนฐำน ผ่ำนโปรแกรม Solid Edge จำก Siemens  
รวมถึงกำรเรียนรู้ฟังก์ช่ันต่ำง ๆ แบบเจำะลึก และฝึกปฏิบัติออกแบบและ 
สร้ำงชิ้นงำนจริงด้วย  เตรียมควำมพร้อมกัน! คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  
จัดโครงกำรให้ควำมรู ้และส่งเสริมด้ำนสหกิจศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  
เพ่ือเตรียมควำมพร ้อมให้กับนักศึกษำได ้ก ้ำวเข ้ำสู ่วิชำชีพอย่ำงม่ันคง  
ซ่ึงมีกำรบรรยำยหัวข้อ “ปั้นปรุงบัณฑิต พิชิตใจสถำนประกอบกำร” โดย  
คุณอรอุมำ เกษตรพืชผล และหัวข้อ “Share & Guide จำกรุ่นพ่ีที่ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ” โดยคุณปฤษฎี ผูกเกษร ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี 
สื่อสำรมวลชน  สุดเจ๋ง! ขอแสดงควำมยินดีกับ นำยปวิช นุกิจรัตน์ นักศึกษำ 
คณะศิลปศำสตร์ ได้รับพิจำรณำให้รับทุนกำรศึกษำจำก ธนำคำรไทยพำณิชย์  
จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นทุนได้เปล่ำไม่มีภำระผูกพันต้องใช้คืนและให้ต่อเนื่อง 
จนส�ำเร็จกำรศึกษำ จ�ำนวน 10,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ โดยมีกำรพิจำรณำ
คัดจำกนักศึกษำ 9 คณะ

Gossip
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 เรื่อง : ฉวีวรรณ มะโนปา   ภาพ wongnai.com

ตะลอนทัวร์

กั บน�้ า ตกส ามหลั่ น 	 แต ่ น ่ า เ สี ยด าย 
ช่วงหน้าหนาวนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าน�้าตก 
ไม่มีน�้า	 แต่ยังสามารถเดินชมธรรมชาติได้	 
หลังจากเติมความสดช่ืนแล้วก็เดินทาง 
ต่อมายัง	ทุ่งสิริสมัย	ชมความตระการตา 
ของดอกคอสมอสสีสันสดใสบนพื้นที่ 
กว้างใหญ่โอบล้อมด้วยเขาพระพทุธบาทน้อย	 
ซ่ึงสวยงามราวกับทุ่งดอกไม้ในต่างประเทศ	 
แต่จะเป ิดให ้เข ้าชมฟรีช ่วงกลางเดือน 
ธันวาคมถึ งต ้นเ ดือนมกราคมเท ่ านั้ น	 
มาต่อกันท่ี	ทุ่งทานตะวัน	กลางหบุเขาหนิซ้อน	 
แค่มองจากไกล	ๆ	ก็จะเห็นดอกทานตะวัน 
บานสะพรั่ ง	 เหลืองอร ่ ามเ ต็มหุบเขา	 
บรรยากาศดีสดุ	ๆ 	หลงัจากได้ภาพทีถ่กูใจแล้ว	 
หากใครยังไม่หน�าใจกับทุ ่งดอกไม้	 เรามี 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสระบุรี	 นั่นก็คือ	 
Mountain	coffee	คาเฟ่ที่รายล้อมไปด้วย 
ธรรมชาติอย ่างแท ้จริ ง	 ต้ังอยู ่บนเขา 
ซอยวัดเขาบอระเพ็ด	 แค่ได้มานั่งรับลม	 
จิบชา	กาแฟ	ชมดอกไม้ฟรุง้ฟริง้	เดินถ่ายรปู 
เพลิน	 ๆ	 ก็สุขใจ	 แถมมีชิงช้าใต้ต้นไม้ 
ให้แกว่งเล่นกันเพลิน	ๆ	ด้วย

	 หากใครที่มีเวลาจังหวัดสระบุรียังมี 
สถาน ท่ี เ ท่ี ย ว อีกมากมาย	 ท้ั งน�้ า ตก 
ให้ไปนั่งจุ่มเท้าชิว	ๆ	ทุ่งดอกไม้ละลานตา	 
หรือหากใครเป ็นสายคาเฟ ่ก็ ยั งมี อีก 
หลายแห่งให้ได้ไปเช็ค	 (อิน)	 เบาหวาน	 
หรือจะสายบุญก็มีวัดสวย	ๆ	ให้แวะท�าบุญ 
ไหว้พระ	และปิดท้ายด้วยตลาดน�้าของกิน	 
ของช ้ อป เพี ยบ	 จบครบทุ กอา รมณ ์	 
เที่ยวหลากหลายรสชาติได้ในจังหวัดเดียว
แบบนี้	น่าตามไปเติมพลังในวันหยุดกัน

เรื่อง : จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์
ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

ซูชิข้าวผัดน�้าพริกกะปิ 
สุขภาพดีรับปีหนู

	 เมื่อลมหนาวพัดมาเยือน	อากาศเย็น 
สบายหลายคนไปเทีย่วสมัผสัหมอกบนดอย 
หรือภู	 เพื่อชมความงามของธรรมชาติ	 
แต่อีกหนึง่ความงดงามในช่วงหน้าหนาวและ 
ก�าลงัเป็นท่ีนยิม	คือทุง่ดอกไม้	ทีพ่ร้อมใจกนั 
ชู ่ช ่ออวดความสวยงามกันเป ็นทิวแถว	
ส�าหรบัคนทีม่เีวลาจ�ากดั	คอลมัน์ตะลอนทวัร์ 
ฉบับนี้	จะพาไปที่สระบุรี	ทั้งนอนกางเต็นท์	 
สูดอากาศยามเช ้ า	 เที่ ยวทุ ่ งดอกไม	้ 
โดยระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	มากนัก	 
แต่ยังได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ภาคเหนือ
	 เริ่มต ้นทริปแต่เช ้าตรู ่ด ้วยการแวะ 
ไหว้พระเพือ่ความเป็นสริมิงคล	วดัพระพทุธฉาย	 
ซ่ึงนับเป็นวัดส�าคัญของจังหวัดด้วย	ว่าเป็น 
ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธรูปบนแผ่นหิน 
ชะง ่อนผา	 และยังมีรอยพระพุทธบาท 

น�้ำลำยสอ

	 ช่วงเทศกาลปีใหม่	 2563	หลายคนมักใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่	ท�าอะไรใหม่	ๆ	ด้วยการหันมาดูแลตัวเองอย่าง

ถูกต้องมากขึ้น	 เช่น	ลดน�้าหนัก	กินอาหารเพื่อสุขภาพ	ออกก�าลังกาย

ลดพุง	 เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี	 ต้อนรับปีหนู	ด้วยเลือกกินอาหารอย่าง

ถูกสุขลักษณะ	สะอาด	ปลอดภัย	ครบ	5	หมู่คือ	 โปรตีนจากเนื้อสัตว	์

คาร์โบไฮเดรตจากข้าว	แป้ง	น�า้ตาล	วติามนิจากผกั	แร่ธาตุจากผลไม้	รวมทัง้ 

ไขมันจากพืชและสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสม	ครบ	ถ้วน	คอลัมน์น�้าลายสอ

จึงแนะน�าเมนูซูชิข้าวผัดน�้าพริกกะปิ	

เบื้องขวาอีกด้วย	ถัดมาไม่ไกล	 เราก็แวะ 
กันต่อที่อุทยานแห่งชาติน�้าตกสามหลั่น	 
ส่วนใครที่อยากจะแคมป์ปิ้ง	 ก็มาเปลี่ยน 
บรรยากาศในการนอนริมอ่างเก็บน�้าเขารวก 
ในอุทยานได้เลย	เลอืกกางเต็นท์ได้ตามสบาย	 
บรรยากาศดีมาก	 ๆ	 มุมถ ่ายรูปเพียบ 
เราเดินสัมผัสธรรมชาติมาเรื่อย	ๆ	ก็จะเจอ 

สระบุรีดีต่อใจ..
วันเดียวก็เที่ยวได้

วัตถุดิบ

	 กะปิ	(2	ช้อนโต๊ะ)	24	กรัม

	 กระเทียมปอกเปลือกซอยหยาบ	ๆ 	1	ช้อนโต๊ะ	15	กรัม

	 กุ้งแห้งป่น	(2	ช้อนโต๊ะ)	30	กรัม

	 พริกขี้หนูเด็ดก้าน	(2	ช้อนโต๊ะ)	30	กรัม

	 มะเขือพวง	3	ช้อนโต๊ะ

	 น�้ามะนาว	น�้าปลา	น�้าตาลปี๊บใช้ปรุงรสตามชอบ

	 ข้าวสวยหุงสุก	2	ถ้วยตวง

	 ปลาทู	2	ตัว

	 ไข่ไก่	3	ฟอง

	 ชะอมเด็ด	1	ถ้วย

	 น�้ามันพืชส�าหรับทอดปลาทู	และชะอม

	 เเตงกวาหั่นแท่งตามชอบ

วิธีท�ำ
1.	 น�ากะปิย่างพอกะปิส่งกลิ่นหอม
2.	 พริกสด	กระเทียม	กุ้งแห้ง	ลงไป 
	 ต�าให้ละเอียด	แล้วใส่กะปิตามลงไป	 
	 ต�าพริกกับกะปิให้เข้ากัน	 ปรุงรส 
	 ด้วยน�า้ตาลป๊ีบ	มะนาว	คลกุให้เข้ากนั	 
	 ชิมรสตามชอบ
3.	 น�าน�า้พรกิกะปิทีเ่สรจ็แล้วมาคลกุกับ 
	 ข้าวสวยหุงสุก	คลุกให้เข้ากัน
4.	 ต้ังกระทะทาน�้ามันบนผิวกระทะ	 
	 ตีไข่	น�าชะอมเด็ดมาสับให้ละเอียด	 
	 ตี ให ้ เ ข ้ า กั น 	 ทอดบนกระทะ 
	 ให้เป็นเเผ่นหนาพอดี
5.	 ท�าการห่อโรลวางไข่เจียวบนเสือ่ม้วน	 
	 ใส ่ข ้ าวผัดลงบนเเผ ่นไข ่ชะอม 
	 เกลี่ยให้เรียบหนาพอดี
6	 หั่นแตงกวา	 แล้วน�าแตงกวาที่หั่น 
	 และเนือ้ปลาททูีฉ่กีไว้	วางลงบนข้าว 
	 เป็นแนวขวาง	 จากนั้นม้วนโรลกับ 
	 เสื่อม้วนให้แน่นแล้วตัดเป็นช้ิน 
	 พอดีค�า

	 ซูชิข้าวผัดน�้าพริกกะปิ	เสิร์ฟคู่กับผักสด	ๆ	ตามใจชอบ	หรือจะกินแกล้มกับต้มจืด	 

ก็ดูน่ารับประทานไม่เบา	 ซ่ึงหากท่านใดต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล

และก�าลังหาอาหารเพื่อรับประทานระหว่างอยู่บนรถ	นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานง่าย	และ

มีสุขภาพดีแน่นอน


