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เชิดชู 6 บุคคลดีเด่นผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชำติ
มอบต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ประจ�ำ มทร.พระนครคร้ังแรกของไทย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	สถาบันการศึกษาอันเป็นมิ่งมงคล
แห่งพระราชา	ได้เวียนมาบรรจบ	ครบรอบ	16	ปี 
แห่งการสถาปนา	ศ.ดร.สรุพงษ์	โสธนะเสถยีร	 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร	 มี ค ว าม เห็ น เ ป ็ น โ อก าส ดี 
ใ น ก า ร ย ก ย ่ อ ง เ ชิ ด ชู บุ ค ค ล ดี เ ด ่ น	 
ผู ้ ท� า คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ก ่ สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ	 ด้วยการมอบต�าแหน่งให้
เป ็นศาสตราจารย ์ประจ�ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	พร้อมทั้ง
รับมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ
จากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 
จ�านวน	6	คน	(อ่านต่อหน้า	6)

ตั้งวิทยำลัยกำรบริหำรแห่งรัฐ 
ป้ันผูน้�ำระดบัสูงรับอนำคต
	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ต้ังวิทยาลยัการบรหิารแห่งรฐั	พร้อมเปิด	 
2	หลักสูตร	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ	และหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ	 เสริมความแข็งแกร่ง 
ด้วยอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ตรงจากอดีตนายกรัฐมนตรี	หวังผลิตบัณฑิตพัฒนา
สังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติยุคดิจิทัล	(อ่านต่อหน้า	6)
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 จดหมำยข่ำวฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือน
ธันวำคม 2563 - มกรำคม 2564 ปีที่ 7 
ฉบับนี้เป ็นฉบับส่งท้ำยปีเก ่ำต้อนรับปีใหม่ 
ออกในช่วงวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ครบรอบ 16 ป ี
ในวันที่ 18 มกรำคม 2564 ซ่ึงเป็นช่วงเวลำ 
ส�ำคัญที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร ได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่ำงต ่อเนื่อง 
ทุกปี โดยเฉพำะกำรก้ำวย่ำงสู่ปีที่ 17 น้ัน  
นับเป็นโอกำสดีที่บุคลำกรและนักศึกษำทุกคน 
จะได้ร�ำลึกถึงควำมส�ำคัญของมหำวิทยำลัยฯ  
ซ่ึงหำกเปรียบกับอำยุคนแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำ  
เป็นช่วงชีวติทีส่�ำคญัแห่งกำรก้ำวเดนิไปข้ำงหน้ำ 
ของ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบด ีตำมธีม “Diversity and Creativity 
for Future Workforces”
 ควำมพิเศษของกำรจัดงำนวันคล ้ ำย 
วันสถำปนำในปีนี้คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
ร ำ ช ม ง ค ล พ ร ะ น ค ร ไ ด ้ รั บ เ กี ย ร ติ จ ำ ก 
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์  
วจิยัและนวตักรรม (อว.) เป็นผูม้อบเกยีรตบิตัร 
และเข็มวิทยฐำนะให้กับศำสตรำจำรย์ประจ�ำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
นับเป็นอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจของชำว มทร.
พระนคร 
 อีกหนึ่ งควำมพิเศษที่ ต ้องอัปเดตคือ  
กำรปรับหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยี
ส่ือสำรมวลชน เพ่ือปั้นบัณฑิตเป็นนักส่ือสำร 
ยุคดิจิทัล ซ่ึ งสำมำรถประกอบอำ ชีพได  ้
หลำกหลำยมำกขึ้น เป็นได้ทั้งนักสร้ำงเนื้อหำ
และผู้ประกอบกำรส่ืออิสระ มีควำมสำมำรถ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ภำยใต้แนวคิดกำร
หลอมรวมส่ือ (Media Convergence) 
ประกอบกับช่วงเวลำกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่  
ประจ�ำปี 2564 ในระบบกำรคัดเลือกบุคคล 
เข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง 
ที่เรียกว่ำ TCAS หรือทีแคส รอบที่ 1 แฟ้ม 
สะสมผลงำน จึงขอเชิญชวนให้มำศึกษำต่อ 
ที่รำชมงคลพระนคร ซ่ึงเป ็นมหำวิทยำลัย
ของรัฐอีกแห่งหน่ึงที่เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล  
สำมำรถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภำพตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนยุคดิจิทัล 
 นอกจำกนี้ ยั ง ได ้ เสนอไอเดีย สุดเจ ๋ ง 
ของอำจำรย ์คณะครุศำสตร ์อุตสำหกรรม  
ที่ ได ้น�ำเส ้นใยและขุยมะพร ้ำวผสมน�้ำยำง
ธรรมชำติ เพ่ือพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้ำ 
เพดำนป้องกันควำมร้อน พร้อมทั้งได้สัมภำษณ์
นักศึกษำจำก 9 คณะเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของ
นักศึกษำ มทร.พระนคร กับสิ่งที่ต้องกำรให้เกิด
ควำมเปล่ียนแปลงในมหำวิทยำลัยฯ ในวำระ 
ครบรอบวนัคล้ำยวนัสถำปนำ 16 ปี ปิดท้ำยด้วย
สถำนทีพั่กผ่อนชิลล์ ๆ  ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  
ณ เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ และเมนูส�ำหรับจัดงำน 
ปำร์ต้ีในช่วงปีใหม่ที่สำมำรถรับประทำนกันได้
ทุกเพศทุกวัย
 อย่ำลืมสแกนคิวอำร์โค้ดทีแ่สดงบนหน้ำปก  
เ พ่ื ออ ่ ำนจดหมำยข ่ ำ วฉบับนี้ ใน รูปแบบ 
E-Newsletter นอกจำกวำรสำรฉบับนี้แล้ว  
อย่ำลืมติดตำมข่ำวสำรของกองส่ือสำรองค์กร 
มหำวทิยำลยัฯ ผ่ำนทำง Social media ไม่ว่ำจะเป็น  
rmutpFB YouTube RMUTP rmutp_twit 
rmutpIG หรือ Line@rmutp ขอบคุณผู้อ่ำน 
ที่ให ้ควำมสนใจติดตำมจดหมำยข่ำวอย่ำง 
ต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้ำ

	 ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรณาธกิารบริหาร  
นายศิริวัฒน์ สายสุนทร ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์การ บรรณาธิการ นางสาวสมพิศ ไปเจอะ กองบรรณาธิการ นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์  
นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล นายณรงค์กร ประสารแสง นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย นางสาวมารศรี สรรพนา นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์  
นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น นางสาวฉันทกาญจน์ มั่งแว่น นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นางสาวชานิตา โฮ่ค�า

กองสื่อสารองค์การ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

	 ผศ.อรรถการ	 สัตยพาณิชย์	 คณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	มทร.พระนคร	 
กล่าวว่า	ปัจจบุนัพฤติกรรมของผูร้บัสือ่ท่ีรบัชม 
โทรทัศน์น ้อยลง	 แต่ใช ้เวลากับสื่อสังคม 
ออนไลน์มากขึ้น	 เทคโนโลยีที่พัฒนาท�าให ้
ทุกคนเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเองได้	 เพียงใช้มือถือ 
ถ่ายภาพและตัดต่อด้วยตนเอง	ส่วนนักศึกษา 
มคีวามสนใจท�างานในสถานประกอบการลดลง	 
แต ่อยากมีอา ชีพอิสระมากขึ้ น	 จึ ง เป ็น
เหตุผลหนึ่งท�าให้ทางคณะต้องปรับหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต	 เพื่อตอบโจทย์โลกในยุค
ดิจิทัล	และสร้างนกัสือ่สารในยคุดิจิทัลท่ีเป็นได้ 
ทั้งนักสร้างเนื้อหาและผู้ประกอบการสื่ออิสระ	 
มคีวามสามารถแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร	ภายใต้ 
แ น ว คิ ด ก า ร ห ล อ ม ร ว ม สื่ อ 	 (M e d i a	
Convergence)
	 ผศ.อรรถการ	กล่าวต่อไปว่า	สิ่งส�าคัญ
ทีท่างคณะปลกูฝังให้แก่บณัฑติเทคโนโลยหีรอื
นักสื่อสารในยุคดิจิทัล	 คือ	4	DNA	ได้แก	่
DNA	1	การคิดและสร้างเนื้อหาท่ีนักศึกษา
ต้องเลือก	หรือรู้ว่าอะไรท่ีจะเป็นข่าวได้หรือ 
ไม่ได้	 ประเด็นไหนน่าสนใจและมีเง่ือนง�า		
DNA	2	การผลติ	คือนกัศึกษาสามารถถ่ายภาพ	 
ตัดต่อด้วยมอืถือ	และเผยแพร่ได้	โดยนกัศึกษา
ต้องรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของสื่อต่าง	ๆ	ว่า
เป ็นอย่างไร	 มีความแตกต่างกันตรงไหน	 
เพื่อจะได้ใช้สื่อได้ถูกต้อง	DNA	3	การเป็น 
ผูป้ระกอบการทีน่กัศึกษาจะต้องค�านวณต้นทนุ

มทร.พระนคร จับมือ อว. 
ปั้นอำชีพบัณฑิต-ประชำชนกว่ำ 1,400 คน

การศึกษาจะมีงานท�าแน่นอน	และนักศึกษา 
ยังสามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้จากหลักสูตร 
ไปสร้างรายได้ต้ังแต่ระหว่างเรียนด้วยการท�า 
สติกเกอร์ไลน์ขาย	 หรือท�ายูทูป	 ที่มียอด 
คนดูจ�านวนมากท�าให้มีรายได้	 ส่วนอาชีพ 
ที่จะมารองรับก็มีให้เลือกหลากหลาย	 เช่น	
นักประชาสัมพันธ ์	 นักสื่อสารการตลาด	 
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น อิ ส ร ะ	 
นักออกแบบเว็บไซต์	 เจ ้าของกิจการด้าน
มัลติมีเดีย	 นักผลิตงานข้ามสื่อ	ผู้น�าความคิด
ทางสื่อ	บรรณาธิการข้ามสื่อ	ผู้สื่อข่าว	และ 
นักออกแบบสื่อ	เป็นต้น"	ผศ.อรรถการ	กล่าว
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ
ปรญิญาตร	ีประจ�าปีการศึกษา	2564	ผ่านระบบ 
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา	หรือ	TCAS	โดยรอบที่	1	แฟ้ม
สะสมผลงาน	สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่	10	
ก.พ.	2564	ส่วนนกัศึกษาระดับประกาศนยีบัตร 
วิชาชีพ	(ปวช.)	ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสงู	(ปวส.)	 
ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 รอบที่	 2	
โควตา	และ	รับตรง	รอบที่	1	และนักเรียน 
ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี	3	หรอืเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับ	ปวช.	ประเภทรบัตรง	รอบที	่1	รบัสมคัร 
ต้ังแต่บัดน้ีถงึวันที	่23	ก.พ.	2564	สนใจสมคัร 
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที	่http://www.rmutp.ac.th	 
หรือสอบถามได้ที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบยีน	มทร.พระนคร	โทร.0	2665	3777	 
ต่อ	6305,6307,663

ผศ.สหรัตน์	 กล่าวต่อว่า	ลักษณะการท�างานในพื้นที	่ 
ได้แก่	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูล	 วางแผนและตัดสินใจ	 
เพื่อจัดท�านโยบาย	แนวทางและงบประมาณสนับสนุน	 
(เป ็นการจัดการข ้อมูลที่ ได ้จากการจัดเก็บข ้อมูล 
ของโครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการของกระทรวง 
มหาดไทย)	2.	 จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง	และ 
ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ	COVID-19	 
และโรคระบาดใหม่	 เฝ้าระวัง	 ประสานงาน	 และ 
การประชาสัมพันธ ์แจ ้งข ้อมูลข ่าวสาร	 การปรับ 
สภาพแวดล้อม	ระบบรายงานสถานการณ์การระบาด
ของโรค	 (การสอบสวนโรค	 การคัดกรองจัดระดับ 
กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มสงสัย	กลุ่มสัมผัส)	3.	 จัดท�าข้อมูล
ราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 4.	ด�าเนิน
กิจกรรม/โครงการยกระดับรายต�าบล	5.	พัฒนาทักษะ
อาชีพใหม่	 จากความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน	6.	ถ่ายทอด
องค์ความรูเ้ทคโนโลย	ีนวัตกรรมและภูมปัิญญาท้องถิน่	
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	 
ให ้ด�าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม	 
รายต�าบลแบบบูรณาการ	 (1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ
บูรณาการ	พร้อมต้ังเป้าหมายแก้ปัญหาการว่างงาน	 
ความยากจนของชุมชน	 เพื่อน�าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง	 
ยั่งยืน	และฝึกนักศึกษาให้เป็นนักส�ารวจวิจัย	 โดยทาง	 
มทร.พระนคร	ก�าหนดจัดจ้างงานนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา 
อยู่ในปัจจุบัน	จ�านวน	350	คน	เงินเดือน	5,000	บาท	 
บณัฑติจบใหม่	(ไม่เกิน	3	ปี)	จ�านวน	700	คน	เงินเดือน	 
15,000	บาท	รวมถึงประชาชนท่ัวไป	(อายไุม่เกนิ	60	ปี)	 
จ�านวน	350	คน	เงินเดือน	9,000	บาท	รวมจ�านวน 
อัตราท่ีเปิดรับท้ังหมด	1,400	คน	ระยะเวลาจ้างงาน	 
12	เดือน	ซ่ึงจะไปท�างานร่วมกบัชุมชนทัว่ไป	70	ต�าบล	 
ใน	9	จังหวัด	ประกอบด้วย	จ.เพชรบุรี	จ.กาญจนบุรี	
จ.นครปฐม	จ.นนทบุรี	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 จ.ราชบุร	ี
จ.สมุทรปราการ	จ.สมุทรสงคราม	และ	จ.สุพรรณบุร	ี

การผลิต	 ค�านวณรายได้	 และต้ังเป้าหมาย 
การท�างาน	เช่น	ถ้านกัศึกษาอยากเป็นยทูปูเบอร์	 
(YouTuber)	ต้องรูเ้ป้าหมายเงินเดือนทีต้่องการ	 
ต้องท�ากี่คลิปต่อเดือน	แต่ละคลิปต้องมียอด
ผู้ชมจ�านวนเท่าไหร่จึงจะได้เงิน	และ	DNA	4	 
นักศึกษาต้องมีทักษะชีวิตหมายถึงการคิด 
สร ้างสรรค ์	 มีความเป ็นผู ้น� า	 มีความรู ้ 
ด้านกฎหมาย	ความรับผิดชอบในหน้าที่	 และ
ต่อสังคม	 รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	
นอกจากนี้ทางคณะได้ปรับรายวิชาให้เข้มข้น
มากขึ้น	 เน้นการฝึกปฏิบัติ	 มีความช�านาญ

เฉพาะในสาขา	และมกีารบรูณาการเชิงประยกุต์
ด้วยการน�าศาสตร์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย	พร้อมเรียนกับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพโดยตรง
	 "สถานการณ์สื่อเปลี่ยนตลอด	ที่ผ่านมา 
หลายสื่อได้ป ิดตัวลง	 มีการปลดพนักงาน	
(Layoff)	ทางคณะสอนให้นักศึกษารู้จักที่จะ 
ต้ั งรับและวางแผนชี วิต	 ถ ้ าต ้องเจอกับ
สถานการณ์เช่นนี	้เน้นให้นกัศึกษาฝึกปฏิบติังาน	 
เพือ่ออกไปท�างานได้ทันที	และเป็นผูป้ระกอบการ 
เองได้	มหาวทิยาลยัจึงมัน่ใจว่านกัศึกษาทีส่�าเรจ็

ปรับหลักสูตรปั้นนักสื่อสำรตอบโจทย์ยุคดิจิทัล 
ตั้งรับสื่อปิด-เลย์ออฟ พร้อมท�ำงำนอิสระ  

	 จากการเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงแรงงานและส�านักงาน 
ประกนัสงัคม	พบว่า	‘ตลาดแรงงานไทย’	ในปีนีย้งัมคีวามน่าเป็นห่วง 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยวัดจากจ�านวนผู ้ขอรับประโยชน์ทดแทน 
กรณีว่างงานและเลิกจ้างในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 ซ่ึงมีจ�านวน 
ทั้งสิ้น	435,010	คน	และ	220,324	คน	ตามล�าดับ
	 ผศ.สหรัตน์	 วงษ์ศรีษะ	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เปิดเผยว่า	มหาวิทยาลยั
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	 ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนช้ืน	มีสภาพอากาศ 
ร้อนอบอ้าวเกอืบทัง้ปี	จงึท�าให้แผ่นฝ้าเพดาน	(Ceiling	Board)	 
และฉนวนกันความร้อน	กลายเป็นวัสดุตกแต่งอาคารได้รับ 

ที่ไม ่มีสารพิษ	 สามารถต้านทานปฏิกิริยาจากจุลินทรีย ์	 
ทนการกัดกร่อนจากน�้าเค็มได้ดี	 อีกทั้งยังมีน�้าหนักเบา	 
และน�าความร ้อนต�่า	 จึงมีความเป็นไปได้ในการน�ามา 
เป็นส่วนผสมในการท�าแผ่นฝ้าเพดานยิปซัม	 ซ่ึงการท�างาน 
เริ่มจากย่อยและคัดขนาดเส้นใยและขุยมะพร้าวให้มี 
ความยาวที่เหมาะสม	จากนั้นน�าไปผสมปูนยิปซัมปลาสเตอร์	 
สารโซเดียมซิลิเกต	น�้ายางธรรมชาติ	และน�้า	ตามอัตราส่วน 
ที่ก�าหนด	ผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต	จากนั้นเทส่วนผสม 
ใส่แบบหล่อขนาด	60x60	เซนติเมตร	และปาดผิวให้เรียบ	 
แล้วจึงท�าการบ ่มแผ ่นฝ ้าเพดานในอุณหภูมิที่ก�าหนด 
เป็นเวลา	28	วัน	แล้วจึงท�าการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 มอก.219-2552	 
เรื่องแผ่นยิปซัม	ประกอบด้วย	1.	การทดสอบแรงกดแตก 
ตามยาวและตามขวาง	 2.	 การทดสอบแรงต ้านทาน 
การดึงตะปู	 3.	 การทดสอบการแอ่นตัว	4.	การทดสอบ 
การดูดซึมน�้า	5.	การทดสอบความหนาแน่น	6.	สัมประสิทธิ ์
การน�าความร้อน	และ	7.	การทดสอบการใช้งานจริง
	 ผศ.ดร.ปราโมทย์	วรีานกูุล	กล่าวอีกว่า	เส้นใยมะพร้าว	 
ขุยมะพร้าว	และน�้ายางธรรมชาติที่ผสม	สามารถช่วยพัฒนา 
คุณสมบติัของแผ่นฝ้าเพดานในด้านความต้านทานแรงกดแตก 

ผศ.ดร.ปราโมทย์	วีรานุกูล อาจารย์อิทธิ	ผลิตศิริ ดร.กิตติพงษ์	สุวีโร	

จึงท�าให้	ผศ.ดร.ปราโมทย์	วีรานกูล	อาจารย์คณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
พร้อมทีมวิจัยประกอบด้วย	อาจารย์อิทธิ	ผลิตศิริ	อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	 และ 
ว่าที่ร้อยเอก	ดร.กิตติพงษ์	 สุวีโร	 อาจารย์มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ได้ร ่วมกันวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์แผ ่นฝ ้าเพดานจากเส ้นใยและขุยมะพร ้าว 
ผสมน�้ายางธรรมชาติ	ที่มีคุณสมบัติต้านทานการดูดซึมน�้า	 
และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนใต้หลังคา	โดยการน�าน�้ายาง 
ธรรมชาติข้น	 60%	 ชนิดพรีวัลคาไนซ์เป็นตัวประสาน	 
ซ่ึงเป็นการช่วยชุมชนท้องถิ่นลดปริมาณขุยกะลามะพร้าว 
เหลือทิ้ง	 รวมถึงวิสาหกิจชุมชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 
ในอาคารบ้านเรือน	 หรือต่อยอดผลิตสร้างรายได้ให้กับ 
ชุมชนฐานรากของประเทศได้
	 ผศ.ดร.ปราโมทย์	 วีรานุกูล	กล่าวว่า	 จากการศึกษา 
คุณสมบัติเส้นใยและขุยมะพร้าว	พบว่าเป็นวัสดุธรรมชาติ 

ทั้งตามขวางและตามยาว	 แรงต้านทานการดึงตะปู	 และ 
การลดการแอ่นตัว	 ท�าให้แผ่นฝ้าเพดานที่พัฒนาสามารถ 
ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.219-2552	 
เรือ่งแผ่นยิปซัมประเภทไม่ทนความช้ืน	รวมทัง้เส้นใยมะพร้าว	 
ขุยมะพร้าว	และน�้ายางธรรมชาติท่ีผสม	ยังช่วยลดน�้าหนัก 
ของแผ ่นฝ ้าเพดานและเพิ่มความเป ็นฉนวนป ้องกัน 
ความร้อนได้	 นอกจากนี้แผ่นฝ้าเพดานที่พัฒนายังผ่าน 
การทดสอบการใช้งานจริง	 โดยสามารถน�ามาติดต้ังเป็น 
ฝ้าเพดานด้วยโครงฝ้าแบบทีบาร์	 (T-Bar)	 ทั้งนี้แผ่นฝ้า 
เพดานจากเส้นใยและขุยมะพร้าวผสมน�้ายางธรรมชาติ 
ที่ติดต้ัง	 มีพื้นผิวเรียบสม�่าเสมอ	 แข็งแรง	 และตัดให้มี 
ขนาดตามที่ต้องการได้เช่นเดียวกับแผ่นฝ้าเพดานทั่วไป 
ตามท้องตลาด

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

อำจำรย์ครุศำสตร์ ปิ้งไอเดีย 
น�ำขุยมะพร้ำวรียูส
แผ่นฝ้ำเพดำน แก้ปัญหำบ้ำนร้อน

ความนิยมอย่างแพร ่หลาย 
แต่เนื่องจากวัสดุส ่วนใหญ ่
น�าเข้าจากต่างประเทศ	รวมถึง 
เส ้นใยสังเคราะห ์มีป ัญหา 
ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ของผูใ้ช้งาน	จากข้อมลูข้างต้น 
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50 ปีแผนกวิชำกำรโฆษณำ สู่ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
3 DNA ที่สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

ศิลปศำสตร ์จับมือสโมสรซอนต้ำกรุงเทพ 3 ย�้ำต้ำนควำมรุนแรง

	 จากแผนกวิชาการโฆษณา	วทิยาลยัพณิชยการพระนคร	 
ซ่ึงเปิดสอนด้านโฆษณาระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ	(ปวส.)	 
มาต้ังแต่	 พ.ศ.2513	ต่อเนื่องมาจนถึง	 พ.ศ.2548	 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ	 
จึงท�าให้	ปี	2563	ทีผ่่านมา	แผนกวิชาการโฆษณา	มอีายคุรบ	 
50	ปี	และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	มีอายุครบ	
15	ปี	พอดี
	 ดังนั้นแผนกวิชาการโฆษณา	 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้น 
ในการพัฒนามาเป็นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในวันนี	้ 
และกล่าวได้ว่าคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เป็นสถาบนัจัดการเรยีนการสอน 
ด้านนเิทศศาสตร์และสือ่สารมวลชนทีเ่ก่าแก่แห่งหนึง่ของประเทศ

	 หากดูองค์ประกอบของสถาบนัการศึกษาใน	3	ปัจจัย	 
ได้แก่	หลักสูตร	อาจารย์ผู้สอน	และเครือข่ายศิษย์เก่า	 
3	DNA	ดังกล่าว	นับเป็นส่วนผสมส�าคัญที่ท�าให้คณะฯ	 
มีความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอน	หลักสูตร 
เน ้นการฝ ึกปฏิบั ติ	 หลักสูตรของคณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชนเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนแห่งอ่ืน	ๆ	ที่ส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตร์	(นเิทศศาสตร์)	ซ่ึงหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ
จะมีจุดเด่นในเรื่องการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น	 เนื่องจาก 
ต้องจัดการศึกษาตาม	“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร	ี
สาขาเทคโนโลย	ีพ.ศ.2560”	ทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	

เล่ม	134	ตอนพิเศษ	77	ง	วันที่	13	มีนาคม	2560	
ซ่ึงเป็นการบังคับเชิงกฎหมายที่คณะฯ	ต้องเน้นฝึกปฏิบัติ	 
จึงท�าให้ในหลายรายวิชามีการฝึกปฏิบัติถึง	 6	 คาบ	 
นับเป็นการบ่มเพาะ	ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นนักสื่อสาร
มวลชนมอือาชีพทีม่คีวามสามารถในเชิงปฏิบติัอย่างแท้จรงิ
	 ขณะท่ี	ประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ผู ้สอน	
อาจารย์ของคณะฯ	มีความสามารถเชิงวิชาการ	และมี
ประสบการณ์วชิาชีพ	จึงมัน่ใจได้ว่าสามารถถ่ายทอดความรู	้
แนะน�านกัศึกษาให้สามารถฝึกฝนทกัษะวิชาชีพด้านสือ่สาร
มวลชนท่ีพร้อมออกไปประกอบอาชีพได้	ส่วนเครือข่าย
ศิษย์เก่า	จากจุดก�าเนิดที่เริ่มต้นจากแผนกวิชาการโฆษณา	

	 คณะศิลปศาสตร ์ 	 มหาวิ ทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จับมือสโมสร 
ซอนต้ากรงุเทพ	3	จัดกจิกรรมรณรงค์สทิธสิตร	ี 
พร้อมอบรมการแปรรูปสมุนไพรหลักสูตร	 
“น�า้มนัมะรมุ”	เพือ่สร้างรายได้แก่สตร	ีซ่ึงเป็น 
กิจกรรมที่ จัดร ่ วมกันกับสโมสรซอนต ้ า 
กรุงเทพ	3	ภายใต้หัวข้อ	"ซอนต้า	SAYS	 
NO	to	Violence	Against	Women"	ในช่วง 
ระหว่างวนัที	่25	พฤศจิกายน	2563	ซ่ึงตรงกบั 
วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี	 วันที่	10	 
ธันวาคม	2563	 ซ่ึงตรงกับวันสิทธิมนุษยชน	 
นับเป็นช่วงเวลา	16	วัน	แห่งการรณรงค์เพื่อ 
ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ	 โดยม ี
เ ป ้ า ห ม า ย ห ลั ก คื อ 	 ก า ร ป ฏิ วั ติ แ ล ะ 

ทุนการศึกษา	และการสนับสนุนด้านอื่น	ๆ 	ซึ่งสายสัมพันธ์
กับเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็ง	นับเป็นลมใต้ปีก
ส�าคัญทีช่่วยให้ทกุย่างก้าวของคณะฯ	เดินไปได้อย่างมัน่คง
	 3	 DNA	 ท่ีเป ็นต ้นทุนของคณะเทคโนโลยี 
สือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	
นบัเป็นพลงัขบัเคลือ่นคณะฯ	ไปข้างหน้า	การให้ความส�าคัญ 
กับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของคณะฯ	ที่ไม่ใช่มุ ่งเน้น 
แค่การศึกษาภายในห้องเรียน	แต่ให้ความส�าคัญกับ 
การศึกษานอกห้องเรียน	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ควบคู่กัน	
นับเป็นปัจจัยท่ีช่วยเติมเต็มบัณฑิตของคณะฯ	 ให้เป็น 
นักสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ	และเป็น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 เพื่อยุติความ
รุนแรง
	 ท้ังนี	้ดร.เสาวรส	เสรมิพรววัิฒน์	นายก 
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ	3	 ได้เป็นประธาน 
กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสมุนไพร	 
“น�้ามันมะรุม”	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ณรงค์	 โพธ์ิพฤกษานันท์	 เป็นวิทยากร 
ผูถ่้ายทอดองค์ความรูท้ีไ่ด้จากผลการวจิยัเรือ่ง	 
“การ จัดการความรู ้ ภู มิ ป ัญญาท ้องถิ่ น 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรน�้ามันมะรุม	 
ตามแนวพระราชด�าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
สูต่ลาดประชารฐั”	ส�าหรบัสรรพคุณของน�า้มนั 
มะรุมถือเป็นการแปรรูปพืชเศรษฐกิจทางยา 
และหาวัตถุดิบง่ายในท้องถิ่น	 เป็นอีกหนึ่ง 

จึงท�าให้เครือข่ายศิษย์เก่าของคณะฯ	ท�างานในวงการ 
สื่อสารมวลชน	รวมทั้งวงการต่าง	ๆ	และพร้อมที่จะกลับ
มาช่วยพัฒนาคณะฯ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ	วิชาชีพ	 

ท้ังคนดี	คนเก่ง	รวมท้ังเป็นแรงงานท่ีสถานประกอบการ
ต้องการต่อไป

เรื่อง : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าอบรม 
จากเขตดุสิต	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	และ 
นักศึกษา	จัดขึ้น	ณ	ห้อง	LA	101	อาคาร 
ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ร งแรมและการท ่ อ ง เที่ ย ว	 
คณะศิลปศาสตร์	(ศูนย์พณิชยการพระนคร)
	 ส�าหรบั	สโมสรซอนต้า	กรงุเทพ	3	จัดต้ังข้ึน 
ด้วยปณิธานทีแ่น่วแน่ว่า	“การใส่ใจคุณภาพชีวิต 
ของคนในสังคมท่ีด ้อยโอกาส	 ด ้วยการ 
ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือทุก	ๆ	ด้านของสังคม	
ด้วยความเสียสละ	เอ้ือเฟื้อ	ให้เกียรติ	และ
มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน”	 จึงเป็นท่ีมา
ส�าคัญของการจัดกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อ
สังคมในครั้งนี้	
เรื่อง : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์
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สะท้อนเสียง น.ศ. มทร.พระนคร 
อยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลงอะไรใน 16 ปี RMUTP
	 ปีใหม่แวะเวียนมาถึงทีไร	หลายคนก็จะท�าการลิสต์	New	Year’s	Resolutions	 เพื่อเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่	ๆ	 เพราะถือเป็นโอกาสอันดีที่ท�าให้รู้สึกอยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง 
อย่างแข็งขันมากยิ่งขึ้น	ยิ่งโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการศึกษาก็ยิ่งเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพประชากร	และน�าไปสู่การมีสังคม 
ที่ดีกว่าด้วย	 ซ่ึงนอกจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองกันแล้ว	 ปีหน้าฟ้าใหม่น้อง	 ๆ	 นักศึกษากลุ ่มนี้ขอเป็นตัวแทนทุกคนสะท้อนความรู ้สึก	 อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีอยากให้เกิด 
ในมหาวิทยาลัยของเราในโอกาสครบรอบ	16	ปี	มทร.พระนคร	กันบ้าง

ในการด�าเนินชีวิต	การท�างาน	ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจ	ซึ่งต้องการองค์ความรู ้

และทักษะในการท�างานท่ีใหม่กว่าเดิม	มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องแทรกทักษะการท�างาน	Employability	 skill	 

เพิ่มเข้าไปในหลักสูตรแก่นักศึกษา	นอกจากนี้อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่	 เพิ่มโต๊ะ	 เก้าอ้ี	ที่ให้นักศึกษา 

ได้นั่งพัก	ได้นั่งอ่านหนังสือ	ให้เหมาะสมแก่จ�านวนของนักศึกษา

ในการเดินทางมารับที่ศูนย์กลาง	และในฐานะนักศึกษาปีที่	1	สิ่งที่คาดหวัง	คือการมีกิจกรรมใหญ่	ๆ 	ของมหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างสัมพันธ์และท�าความรู้จักกับเพื่อน	ๆ	พี่	 ๆ	มากยิ่งข้ึน	และคาดหวังบรรยากาศในมหาวิทยาลัยที่น่าเข้า 

มาเรียน

น้อง	ๆ	รุ่นต่อ	ๆ	ไป	ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียน	กิจกรรมต่าง	ๆ	เพราะโลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลทุกอย่างไวขึ้น	 

หลักสูตรก็ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย	และเหมาะสมมากข้ึน	หรือจะเป็นระบบการท�างานขององค์กรให้เข้าถึงข้อมูล 

เกี่ยวกับนักศึกษามากกว่านี้	 นอกจากนี้เรื่องสภาพแวดล้อมอยากเห็นความร่มรื่น	สบายตา	หลังจากที่เลิกเรียนมา 

จะได้มีที่นั่งพักผ่อน	อีกทั้งสถานที่จอดรถ	ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์	รถยนต์	อยากให้จัดสรรที่จอดรถยนต์ให้นักศึกษา

เพื่ออ�านวยความสะดวกบ้าง

เทคโนโลยี	และความพร้อมของสถานที่ในการเรียนรู้ให้เหมาะกับจ�านวนนักศึกษา	 ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้

ด้านต่าง	ๆ	และประสบการณ์ที่ดีของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

และความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อย่างรวดเร็ว	ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเรียกได้ว่า	 "แทบจะทุกนาที

ต่อนาทีที่มนุษย์ต้องใช้	 จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส�าคัญการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยี 

ให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดต่อการเรียนและการศึกษาหาความรู้ตามความสนใจของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน	 

การน�าสื่อสารด้าน	AI	หรือ	VR	จะท�าให้ในระบบการเรียน	การค้นหาข้อมูล	แม่นย�า	รวดเร็วและง่ายดาย

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างคือให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงภูมิทัศน์	 ให้มีที่น่ังพักเพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษา	 โรงอาหาร 

ที่สะอาด	และท่ีนั่งรับประทานอาหารเพียงพอกับนักศึกษาที่จะใช้บริการ	รวมไปถึงท่ีจอดรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ 

และปลอดภัย	นอกจากนี้อยากให้มีการบริหารจัดการการเข้าใช้สนามกีฬาทุกชนิด	 ให้มีการจ�ากัดช่ัวโมงการเล่น	 

การเข้าใช้บริการเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ใช้บริการอย่างเท่าเทียมทุกคน

ในการเรียนของแต่ละคณะ	นอกจากนี้ให้มีการปรับระบบการจัดการที่ซ�้าซ้อนในด้านการรับชั่วโมงกิจกรรม	ที่ท�าให้เกิด 

การล่าช้า	 เช่น	 การต่อแถวรับคิวอาร์โค้ดกิจกรรม	หากเปลี่ยนเป็นลงรหัสหรือสแกนบัตรนักศึกษาอาจท�าให ้

ประหยัดเวลามากขึ้น	และสุดท้ายอยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงตึกบางคณะ	หรือขยายพื้นที่การบริหารการจัดการตึก

ให้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน

ในมหาวทิยาลยัให้รูจั้กกนัมากยิง่ขึน้	เพราะการอยูค่นละศูนย์การศึกษาท�าให้การรูจั้กกนัเป็นไปได้ยาก	เช่น	การรบัน้องรวม	 

แต่ต้องเป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์	นอกจากนี้อยากเห็นการเรียนการสอนที่เน้นไปที่หลักสูตรแต่ละคณะนั้น	 ๆ	

เพราะรู้สึกว่าหลายวิชาไม่เกี่ยวกับสาขาที่เรียน	และกว่านักศึกษาจะได้เรียนวิชาของหลักสูตรจริง	ๆ	ต้องรอขึ้นปี	2	

ซึ่งเป็นการเสียเวลา

มหาวิทยาลัยสนใจเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละศูนย์การศึกษา	ทั้งที่นั่งพักของนักศึกษา	ลานกิจกรรม	ห้องเรียน	

ภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดร่มรื่น

นำงสำวพรชนก เพชรชูรังษี (หยก) 
นักศึกษำชั้นปี 4 คณะบริหำรธุรกิจ
 ส่ิงที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	รู้สึกอบอุ่น	 ได้เจอเพื่อน	ๆ	ที่ดีตลอด	4	ปี	 

ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย	

 อยากเห็นการเปล่ียนแปลง	อยากให้มหาวทิยาลยัเน้นการตอบโจทย์ทกัษะวิชาชีพ	

ส�าหรับการท�างานในอนาคตของนักศึกษามากขึ้น	 เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาท 

นำยกฤษณัฐ ชำวดง (น๊อต) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์
 ส่ิงที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	 ประทับใจเรื่องการกระจายข่าวในส่วนของ 

การมีกิจกรรมให้นักศึกษาท�าเพื่อเก็บชั่วโมงกิจกรรม

 อยากเห็นการเปลีย่นแปลง	การจดัส่งเอกสารต่าง	ๆ 	ให้กบันกัศึกษาของแต่ละศูนย์	 

โดยให้ระบบของมหาวิทยาลัยจัดส่งให้กับนักศึกษา	 เพราะบางคนอาจจะไม่สะดวก 

นำงสำวอรัญญำ หุ่นหลำ (พลอย) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 ส่ิงที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	 เกี่ยวกับมิตรภาพที่มี ให ้กันของทุกคน 

ในมหาวทิยาลยั	เพราะเราไม่สามารถเรยีนคนเดียว	ท�างานคนเดียวได้	ถ้าไม่มเีพือ่น	ไม่มี

อาจารย์คอยช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาก็คงจะล�าบาก

 อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง	คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะมีอะไรใหม่	 ๆ	 ให้กับ

นำยณัชพล อึ๋งสกุล (บอม) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
 ส่ิงท่ีประทับใจในมหาวิทยาลัย	ประทับใจสาขาที่เรียนอยู่เพราะมีความพร้อม 

ในสถานที่	อุปกรณ์	เเละอาจารย์ผู้สอนในสาขา	ที่ท�าให้ผมได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่	ๆ	และ

คอยช้ีน�าแนวทางในการหาประสบการณ์ที่มากขึ้น

 อยากเห็นการเปลีย่นแปลง	อยากให้มหาวิทยาลยัเพิม่อุปกรณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบั

นำงสำวลภัสรดำ ศรีใส (เออลิส) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศำสตร์
 ส่ิงที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	 ความรักความผูกพันของทุกคนในสถาบัน	 

เหน็ได้จากเมือ่เวลาทีม่กีารจัดกจิกรรมส�าคัญ	ๆ 	มกัได้ความร่วมมอืและความอนเุคราะห์

จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเสมอมา

 อยากเห็นการเปล่ียนแปลง	 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ์ได ้มีบทบาท 

นำยภำณุวัฒน์ สุมหะ (มี่) 
นักศึกษำชั้นปี 2 คณะศิลปศำสตร์ 
 ส่ิงทีป่ระทบัใจในมหาวทิยาลัย	รูส้กึอบอุ่นทีม่อีาจารย์คอยดูแลและช่วยเหลอืเรา

ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	

 อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง	รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยท�าทุกอย่างเพื่อนักศึกษาทุกคน 

ดีอยู่แล้วในความรู้สึกของตน	เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย

นำยนิภัทร หมันเทศมัน (โอ๊ต) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 4 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 ส่ิงที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	การมีเพื่อนและรุ่นพี่ท่ีดีท่ีคอยช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกัน

 อยากเห็นการเปล่ียนแปลง	สิง่แรกอยากให้มหาวิทยาลยัเพิม่เติมอุปกรณ์การเรยีน	 

โปรเจกเตอร์	สื่อการเรียนการสอนต่าง	ๆ	 ให้เพียงพอกับนักศึกษา	และท่ีอยากเห็น 

นำงสำวนิชำภำ กิติจันทร์ (นัน) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ
 สิ่งที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	first	impression	คือได้พบปะอาจารย์	พี่	และ

เพื่อน	ทุกคนในคณะอยู่กันแบบครอบครัว	อบอุ่น	แบ่งปัน	ช่วยเหลือ	ท�าให้รู้สึกถึง

ความใส่ใจซึ่งกันและกัน

 อยากเห็นการเปล่ียนแปลง	อยากให้มหาวิทยาลยัเพิม่อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก 

นำยกิตติธัท เนียมเปรม (ดัง) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 4 คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 ส่ิงทีป่ระทบัใจในมหาวทิยาลัย	การทีม่หาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้กบัเพศทางเลอืก

ได้มีบทบาทในการเป็นตัวแทนท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ท�าให้มองเห็นถึงความเท่าเทียมกัน 

ในมหาวิทยาลัย

 อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง	อยากให้มีกิจกรรมที่เพิ่มความสัมพันธ์ของนักศึกษา 

นำงสำวเปมนีย์ ธรรมสำรสมบัติ (ปิ๊ง) 
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
 ส่ิงที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย	อาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงคอยให้ค�าปรึกษาในทุกเรื่อง	 

และระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

 อยากเห็นการเปล่ียนแปลง	อยากเห็นมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอุปกรณ์การเรียน 

ของแต่ละสาขาให้ครบครัน	เพราะไม่เพียงพอต่อนักศึกษาในการเรียนรู้	อีกทั้งอยากให้
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ที่ส�าคัญได้รับรางวัลมากมาย	 เช ่น	 รางวัล 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจ�าปี	2545	รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจ�าปี	
2549	รางวัล	2016	Taipei	 International	
Invention	Show	&	Technomart	ส่วนผลงาน 
ทางสังคมในการเป็นคณะท�างานขับเคลื่อน
นโยบายโลกเปลี่ยน	คนปรับ	คณะท�างานจัดท�า 
ยุทธศาสตร ์การด�าเนินงานความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นาโนส�าหรับผู้บริโภค	ที่ผ่านมา	วว. 
ได้ลงนามความร่วมมอืกบั	มทร.พระนคร	ยกระดับ
ผูป้ระกอบการโครงการหนึง่ต�าบล	หนึง่ผลติภัณฑ์
และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	สามารถ 
ยกระดับและเพิ่มมูลค ่าสินค ้าและบริการ 
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับ
สากลได้	เป็นกลไกลในการพฒันาเศรษฐกจิระดับ
ฐานรากของประเทศ	โดยในอนาคตจะสร้างภาค ี
ผลติบณัฑติระดับปรญิญาโท-เอก	เพือ่ผลติบณัฑติ 
ด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	 รวมท้ัง 
แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
	 รองศาสตราจารย์ณรงค์	วรงศ์เกรียงไกร	 
(ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ)	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันไทย-เยอรมัน	 
กรรมการบรษิทั	ไทย	ออโต้ทลูส์	จ�ากดั	นอกจากนี ้
ยังเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์	 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	ผู้อ�านวยการโครงการ	 ITAP	
ส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ	(สวทช.)	ผูอ้�านวยการสถาบนัไทย-เยอรมนั	
(TGI)	และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)
	 นายธนภาค	 อาชวากร	 (ศาสตราจารย ์
ปฏิบัติการ)	ประวัติการท�างาน	Displayman	
กองทัพอากาศสหรั ฐอ เมริ ก าประจ� าทั พ
นครราชสีมา	เป็นผู้จัดต้ังสถาบันการออกแบบ

ข่าวต่อหน้า	1 เครื่องประดับ	 โรงเรียนกรุงเทพอัญมณีศิลป	์
Bangkok	jewelry	institute	พ.ศ.2526	ได้จัดต้ัง 
โรงงานรับออกแบบและผลิตเครื่องประดับ	
นอกจากนีย้งัได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวด
การออกแบบเครื่องประดับ	Bangkok	Gems	
and	 jewelry	 fair	ครั้งที่	 1	ประเภทต่างห	ู 
ได ้ออกแบบเครื่องประดับด ้วยเพชรและ 
ปีกแมลงทับ	ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ	
อีกทั้งยังมีผลงานด้านวิชาการโดยเป็นกรรมการ
วิพากษ์หลกัสตูร	มทร.พระนคร	มทร.รตันโกสนิทร์	
และเป็นอาจารย์พิเศษหลายมหาวิทยาลัย	เช่น	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	เป็นต้น	ตลอดจน 
มีผลงานทางสังคมในการเป็นที่ปรึกษาสมาคม
ช่างทองไทย	ที่ปรึกษาออกแบบและผลิตงานให้	
PaulSmith	สาขาประเทศญี่ปุ่น	ที่ส�าคัญยังเป็น
กรรมการจัดต้ังสถาบันอัญมณี	 เครื่องประดับ
ไทย	และการออกแบบ	มทร.พระนคร	 เป็น
อาจารย์พเิศษ	หลกัสตูรนริมติศิลปบณัฑติ	สาขา
วิชาอัญมณีรังสรรค์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2564)

 ตั้งวิทยำลัย
 กำรบริหำรแห่งรัฐ
	 ศ.ดร.สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร	นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการจัดต้ัง 
วทิยาลยัการบรหิารแห่งรฐั	เปิดเผยว่า	มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จัดต้ังวิทยาลัย 
การบรหิารแห่งรฐั	โดยประกอบด้วย	2	หลกัสตูร	 
ได้แก่	หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ	สาขาวิชาการ 
บริหารแห่งรัฐ	(Doctor	of	Philosophy	State	 
Administration)	ทีเ่น้นความเป็นเลศิทางวิชาการ	 
และวิชาชีพในการเป็นผู้น�าในหน่วยงาน	โดยม ี
กลุม่เป้าหมายเป็นผูบ้รหิาร	หรอืผูน้�ารฐัโดยเฉพาะ 
งานราชการและงานทางการเมอืง	เพือ่ตอบโจทย์ 
ป ัญหาวิกฤ ติจ� านวนผู ้ น� า ในประเทศไทย	 

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 
สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ	(Master	of	Public	 
Administration)	เน้นศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร 
และจดัการของภาครฐัเนือ่งจากองค์กรส่วนท้องถิน่ 
ทีม่กีารขยายตัวและต้องการบคุลากรจ�านวนมาก	 
ซ่ึงผู ้ส�าเร็จการศึกษาสามารถรับราชการทั่วไป 
ในระดับกลางและล่างเป็นหลัก	ทั้ง	2	หลักสูตร 
ได้เสรมิความแขง็แกร่งด้วยคณาจารย์ทีม่คุีณภาพ	 
ประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพ	พร้อมเชิญ 
ผูท้รงคุณวฒุ	ิอาทคุิณชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภา	 
และอดีตนายกรัฐมนตรี	คุณอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	 
อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่	27	 เป็นต้น	มาร่วม 
สร้างองค์ความรู้	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได ้มีวิชาบังคับ	 อาทิ	 
การแสวงหาความรู ้ทางสังคมศาสตร์	ทฤษฎี 
การจัดการและการบริหารแห่งรัฐชั้นสูง	การวิจัย 
ปรมิาณขัน้สงูในการบรหิารแห่งรฐั	ซ่ึงคาดว่าจะเริม่ 
เปิดรับในปีการศึกษา	2564
	 “เช่ือว่านักศึกษาในระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโทที่จบการศึกษาออกไปน้ัน	จะเป็น
ผลผลิตที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	น�าองค์ความรู้	 
ทักษะ	และความเช่ียวชาญ	ไปพัฒนาสังคม 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 สามารถ
วิเคราะห์	สังเคราะห์	 วิพากษ์	ปัญหาทั้งทาง 
การเมอืง	การปกครอง	การบรหิารจัดการ	เศรษฐกจิ	
สงัคม	และเทคโนโลยกีารสือ่สาร	เพือ่หาแนวทาง 
แก ้ไขที่ เหมาะสมให ้กับรัฐและสังคมท่ีอยู ่ 
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง	รวมถึงการน�าความรู้ 
ประยุกต์ใช้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการบริหารจัดการแห่งรัฐท่ามกลางโลก 
ที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน	และกระบวนการแข่งขัน 
กับนานาประเทศ	 ควบคู ่ไปกับการสร้างภูมิ
ต้านทานจากผลกระทบต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะนวตักรรม	
ทางการบริหารจัดการเพื่อน�าไปสู ่ เป ้าหมาย 
การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื”	ศ.ดร.สรุพงษ์กล่าว

 เชิดชู 6 บุคคลดีเด่นฯ
	 มทร.พระนคร	 เชิดชูบุคคลดีเด่น	ผู ้ท�า 
คุณประโยชน ์แก ่สั งคมและประเทศชาติ	 
ด้วยการมอบต�าแหน่งให้เป ็นศาสตราจารย์ 
ประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	
จ�านวน	6	คน	ดังนี้
	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทศัน์	 
(ศาสตราจารย์วิจัย)	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 
รั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวงการ อุดมศึกษา	 
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	และกรรมการ	 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	เคยด�ารง 
ต�าแหน่งรองคณบดี	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์	และยงัได้รบัเชิญไปเป็นศาสตราจารย์
เยี่ยมเยือนที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	สัจกุล	
(ศาสตราจารย์สมทบ)	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ประธานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา	 โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร 
กมัพชูาตามพระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกมุาร	ีกระทรวงต่างประเทศ	ได้รบั 
รางวัลหนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 สาขา
หนังสือเด็กประถมศึกษาเรื่อง	ไข่	ขอ	ขา	และ
เรือ่ง	ครอบครวัเรามคีวามสขุ	รางวลับคุคลดีเด่น 
ท่ีท�าคุณประโยชน์	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2551	รางวัลยกย่อง
เชิดชูเกยีรติอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน	ระดับดี
เด่นสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์	กองทนุ
รชัดาภิเษกสมโภช	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พ.ศ.	
2551	รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์	 
จุฬาฯ	พ.ศ.2551	รางวลัปชูนยีาจารย์แห่งครศุาสตร์	 
จุฬาฯ	พ.ศ.2555	รางวัลศิษย์นักกิจกรรมดีเด่น 
ของสมาคมครศุาสตร์สมัพนัธ์	นอกจากนีย้งัได้รบั 

ทุนวิจัยจากหลายหน่วยงาน	มีผลงานตีพิมพ ์
ในวารสารวิชาการในประเทศ	และมีผลงานแต่ง	 
เรียบเรียง	แปลหนังสือต�าราหลายเรื่อง	 เช่น	
หนงัสอืเรยีงร้อย	(100)	ถ้อยค�าคร	ูอีกทัง้ยงัเป็น 
วิทยากรในการประชุมทางวิชาการทั้งในและ 
ต่างประเทศ	ตลอดจนได้บรกิารวิชาการอย่างเช่น	
กรรมการออกข้อสอบวิชาสังคมศึกษา	ส�าหรับ 
การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลด้วย
	 รองศาสตราจารย ์	 ดร.วิทร	 วิภาหัสน ์	
(ศาสตราจารย์ปฏิบัติการ)	อดีตกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย	 (ผู ้ทรงคุณวุฒิ)	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	 มีผลงาน 
ทางวิชาการในด ้านการวิจัยด ้านการศึกษา 
หลายเรื่อง	 เช่น	การศึกษาสภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาโดยใช ้ โรงเรียนเป ็นฐานของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ	 เขต	2	หรือคุณลักษณะภาวะผู้น�า 
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จังหวัดอุดรธาน	ี 
รวมทั้งปัจจัยการตัดสินใจของผู ้ปกครองใน 
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษาระดับ 
ปฐมวัย	สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	ที่ส�าคัญ 
ยงัเป็นประธานกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของ	 
มทร.พระนคร	และเป็นกรรมการวิพากษ์หลกัสตูร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	ตลอดจนเป็น 
ผู้ตรวจประเมินคณบดี	มทร.พระนคร
	 ดร.ชุติมา	เอ่ียมโชติชวลติ	(ศาสตราจารย์วิจัย)	 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ว ่าการสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	(วว.)	 
มีผลงานทางวิชาการที่หลากลาย	เช่น	พัฒนา
เครื่องพ่นหมอกไฮเทค	 วิจัยและพัฒนาวัสดุ 
เทอร์โมอิเล็กทริก	พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ 
คุณภาพดิน	 การพัฒนาวัสดุให ้ความร ้อน
เพื่อสุขภาพ	นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร	และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
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ออกไปวิ่งขางนอก

นึกถึงชวงเวลาดีๆ
ที่เคยเกิดขึ้น

เปด Airplane Mode

หายใจเขาลึกๆ

ฟงเพลงโปรด
ที่ชื่นชอบ

ทำอาหารให
ตัวเองทาน

จดบันทึกสิ่ง
ที่ตัวเองคิด
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ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 32 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2563 - มกรำคม 2564

	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 น�าโดย	
อ.ปิยะธิดา	 สีหะวัฒนกุล	คณบดี	พร้อมด้วย	
อาจารย ์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การบริการอาหาร	ร่วมพิธีส่งมอบ	“โครงการชุมชน
คลองลัดภาชี	 วิถีชุมชนเมืองที่ยั่งยืน”	 ให้กับทาง 
ชุมชนคลองลัดภาชี	เขตภาษีเจริญ	กทม.	โดยคณะ 
ได้สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์
ผงโรยข ้าวรสเห็ด	 รสน�้ าพริกนรกเห็ด	 และ 
น�า้สมนุไพร	จัดโดย	TMB	:	Thana	chart	เพือ่สร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชน	
ตามแนวความคิด	Make	Real	Change

	 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	 จัด
โครงการพัฒนาทักษะภาษา อั งกฤษส� าหรั บ
นักศึกษา	 เพื่อการท�างานและฝึกงานต่างประเทศ	 
ไ ด ้ รั บ เ กี ย ร ติ จ าก	 อ . ธิ ด า รั ตน ์ 	 น าค เกี้ ย ว	 
อาจารย ์ประจ� าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิ จ	 
คณะบริหารธุรกิจ	 มาบรรยายถ่ายทอดความรู ้ 
เพือ่พฒันาการเรยีนรูด้้านภาษา	และน�ากระบวนการ
เรียนรู ้ด ้านภาษามาใช ้ในการเรียน	 และเพิ่ม 
ขีดความสามารถของนักศึกษา	ณ	ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ภิรมย์	(ศูนย์พระนครเหนือ)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ส่ิงทอคว้ารางวัล

ไหว้ครู ศึกษาดูงาน วันอาภากร รับมอบอุปกรณ์
การเรียนการสอน

สร้างอาชีพ ขอแสดงความยินดี รับรางวัล น�าเสนอผลงาน

	 คณะบรหิารธรุกจิ	น�านกัศึกษาเข้าศึกษาดูงาน	
ณ	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	(ชลบุรี)	เพื่อให้นักศึกษา 
ได ้รับความรู ้ทางด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างไร 
ให้ประสบความส�าเร็จและก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ 
มอือาชีพ	จากนัน้ได้น�านกัศึกษาลงพืน้ทีร่่วมกจิกรรม	
CSR	บ�าเพญ็ประโยชน์เกบ็ขยะรอบชายหาด	ณ	หาด 
บางแสน	จังหวัดชลบุรี	 เพื่อเป็นการสร้างแนวคิด 
พร้อมกบัปลกูฝังทศันคติทีดี่ต่อการมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม	ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้โครงการ
พัฒนาจิต	พัฒนาชีวิต	สู่นักธุรกิจมืออาชีพ	ประจ�าป ี
การศึกษา	2563	

	 นายสร เลข	 เกี ย งตระกู ล 	 นั ก ศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	เข้าร่วม 
น�าเสนอผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ฟื้นฟูพื้นที่สูญเปล่า	 ซ่ึงเป็นโครงการแก้ไขปัญหา 
พื้นที่สูญเปล่า	พื้นที่รกร้าง	หรือจุดอับของเมือง	 
ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร	 
โดยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ	 
เพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่ช ่วยแก้ปัญหาพื้นที ่
สูญเปล่าได้และท�าให้เกิดกิจกรรมและการใช้งาน	 
โดยกิจกรรมจะต้องค�านึงถึงสภาพทางกายภาพ 
ของบริบทว่าสถาปัตยกรรมสามารถสนับสนุน
กิจกรรมรูปแบบไหนให้กับพื้นที่นั้นๆ	ในงาน	ACT	
FORUM'20	DESIGN+BUILT	หัวข้อปันสุข
สถาน	(Happiness	Place)	จัดโดย	สภาสถาปนิก

	 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและ 
สิง่ทอ	คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน	
คว้า	 3	 รางวัลจากการประกวดออกแบบ	The	
Face	of	Ability	6	โครงการเด็ก	สร้าง	ชุด	By	
RMUTP	Season	2	โดยนายดนุพนธ์	ปานเพชร	์ 
รับรางวัลชนะเลิศ	ออกแบบชุดผลงานว่าวจุฬา	 
นายชาญปกรณ์	 แสงม่วง	 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1	ออกแบบชุดผลงานศิลปะมันดาล่า	และ
นางสาวช่อผกา	สมบัติก�าไร	รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	จากผลงานดาวดวงสาวทอผ้ากับชาย
เลี้ยงวัว	พร้อมได้รับต๋ัวเครื่องบินไป-กลับประเทศ
เวียนนาม	และบัตรเข้าร่วมงาน	ASIAN	KIDS	
Fashion	Week	2021	จัดโดยห้องเสื้อลูกไม้เลื่อม	
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	มทร.
พระนคร	มูลนิธิ	Five	For	All	และ	LML	by	
Lookmailaum

	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สหรัตน์	 วงษ์ศรีษะ	 
รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	เป็นประธานเปิดงาน	19	ธันวา	 
วันอาภากร	ประจ�าปี	2563	“120	ปี	พณิชยการ
พระนคร”	 ซ่ึ งภ ายง าน ได ้ จั ดพิ ธี บ ว งสรว ง	 
พลเรือเอกพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ ้า
อาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ	
ณ	ลานพระอนุสาวรีย์ฯ	พิธีเปิดนิทรรศการ	120	ปี	 
พณิชยการพระนคร	ณ	ชั้น	1	อาคารพร้อมมงคล

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า	 ได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่าง	 จากบริษัท	
ประกายนครกรุ๊ป	จ�ากัด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้	 
อาจารย์	นักศึกษา	น�าไปใช้ในการเรียนการสอน	 
และการฝึกหัด	ของนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า	ต่อไป

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
จดัพธิไีหว้คร	ูประจ�าปีการศึกษา	2563	“ฉลองขวัญ
น้อมวันทา	บูชาครู”	โดยมี	ผศ.สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ	 
รักษาราชการแทนอธิการบดี	 เป็นประธาน	พร้อม
ผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักศึกษาทั้ง	9	คณะ 
เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า	และช่วงบ่าย	ภายในงานยังม ี
ตัวแทนนักศึกษาน�าพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู	 
ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม	พิธีบายศรีสู ่ขวัญ	
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 เกียรติบัตรให้แก่
นักศึกษาดีเด่น	ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	3	ช้ัน	
3	คณะบรหิารธรุกิจ	มทร.พระนคร	(ศูนย์พณิชยการ
พระนคร)

	 นายธิติสรรณ์	ปั้นโหมด	นักศึกษาช้ันปีที่	2	 
คณะศิลปศาสตร์	 รับรางวัลผู ้ท�าคุณประโยชน์
ด้านกีฬาจากนายกรัฐมนตรีซ่ึงผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทน	 (มวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย)	 
ร ่ ว ม แ ข ่ ง ขั น กี ฬ า โ อ ลิ ม ป ิ ก เ ก มส ์ 	 2 0 2 0	 
ณ	ประเทศญ่ีปุ่น	ได้รับการคัดเลือกจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 
ให้รับรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์	ด้านกีฬา	รางวัล
นักกีฬาสมัครเล ่น	 โดยเข ้ารับโล ่รางวัลจาก	 
พลเอกประยุกต ์	 จันทร ์โอชา	 นายกรัฐมนตร	ี 
ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	 โดยการกีฬา 
แห่งประเทศไทย	(กกท.)	 จัดข้ึนเนื่องในวันกีฬา 
แห่งชาติประจ�าปี	2563	ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่	35

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 นางสาวเปมนีย	์
ธรรมสารสมบัติ	 และนางสาวกมลรัตน์	 แซ่ดา	 
จากทีม	 ดินน�้ าลมไฟ	 โปรดัก ช่ัน	 นัก ศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ	์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 เข ้ารอบ	 30	
คนสุดท ้าย	 และร ่วมรับเกียรติบัตร	 ในงาน
ประกาศผลรางวัล	 Ombudsman	 Awards	
เวทีของคนช ่างคิด	 "สโลแกน"	ณ	 โรงแรม 
เซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	 
จัดโดยส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 เช่ือมควำมสำมัคคีจ้ำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์ 

น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 15 ประจ�ำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ 

ได้แสดงควำมสำมำรถในด้ำนกีฬำและกำรท�ำงำนร่วมกัน เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพ 

และทัศนคติต่อกำร รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีระหว่ำงกัน  

ณ สนำมโรงเรียนวัดรำชำธิวำส  ให้ควำมรู้จ้ำ คณะสื่อสำรฯ จัดอบรม “Create  

& Produce Short Film Workshop” แก่นักเรียน ม.ปลำย และเทียบเท่ำ  

ณ ห้อง 1202 คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน (ศูนย์เทเวศร์) โดยผู้เข้ำร่วมอบรม  

ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด โดยวิทยำกร ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง  

ครูต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน และควำมรู ้ พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรผลิต 

ภำพยนตร์ส้ัน ท้ังกำรเขียนบทภำพยนตร์ กำรเล่ำเร่ืองด้วยภำพ กำรก�ำกับภำพ  

กำรตัดต่อ กำรใช้งำนอุปกรณ์ และเทคนิคกำรถ่ำยท�ำเพ่ือใช้ในกำรประกวด 

ภำพยนตร ์ ส้ัน จำกวิทยำกรมืออำชีพในแวดวงภำพยนตร ์ ประกอบด ้วย  

คุณกัลป์ หงส์รัตนำภรณ์ และคุณกฤษณะ เรไร ซ่ึงนักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ 

ที่ได ้ไปสร้ำงสรรค์ผลงำนภำพยนตร์สั้นส่งเข ้ำประกวดในโครงกำรประกวด 

ภำพยนตร์ส้ัน “เป็นหนึ่ง ไม่พ่ึงยำ” ชิงถ้วยพระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ครั้งที่ 11  พัฒนำศักยภำพกันหน่อย!  

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรคณะครุศำสตร์ 

อุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือของบุคลำกรในคณะทั้งคณำจำรย์และ 

เจ้ำหน้ำที่พัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เพ่ิมศักยภำพในกำร 

ปฏิบัติงำนและประสิทธิภำพด้ำนทักษะตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

บุคลำกรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี 

ระหว่ำงบุคลำกรของคณะ มีกำรบรรยำย โดย ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒำลิน และ  

รศ.ดร.นัฐโชต ิรักไทยเจริญชีพ ในหัวข้อ “กำรเขยีนผลงำนทำงวชิำกำร” อ.สุนำรี จลุพันธ์  

ในหัวข้อ “บุคลิกภำพและกำรส่ือสำรในงำนบริกำร” และ “เทคนิคกำรท�ำงำน 

ร่วมกันอยำ่งมีควำมสุข ณ โรงแรมรำชำบุระ จ.รำชบุรี  เสริมควำมรู้! สำขำวิชำ 

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี จดัโครงกำร 

บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเศษกระดำษสู่กระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงผลิตภัณฑ ์

ชุมชนตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนศรีบุญยืน ณ ห้องประชุม 

รำชพฤกภริมย์ ช้ัน 2 โดยอำศยักำรบรูณำกำรองค์ควำมรู้และกำรวจิยัร่วมกนัระหว่ำง 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

และกำรออกแบบ ซ่ึงได ้ รับ เกียร ติจำก ดร.ธำนี  สุคนธะชำติ  คณบด ี

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มำเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนทรำบแนวทำงในกำรลดปริมำณ 

กำรเกิดของเสีย แนวทำงกำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอยที่เหมำะสมกับชุมชน 

ของตนเอง สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับเศษกระดำษ 

ที่ เกิ ดขึ้ น ใน ชุมชนและสำมำรถพัฒนำเป ็นผลิตภัณฑ ์ที่ ส ำมำรถขำยได  ้

ในเชิงพำณิชย์และสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน  เพ่ิมศักยภำพของอำจำรย์และ 

บุคลำกรจ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดโครงกำร "พัฒนำทักษะด้ำนเขียนบทควำม 

เพื่อส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ" ระยะที่ 1 กิจกรรม กำรเขียนบทควำม 

ทำงวิชำกำรในระดับบัณฑิตศึกษำและกำรขอก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำรให้แก่ 

อำจำรย์ภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์ โดยมี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และพัฒนำคณำจำรย์ เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย  

หัวข ้อ "กำรขอก� ำหนดต� ำแหน ่ งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร  

มทร.พระนคร" มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของอำจำรย์และบุคลำกรอย่ำง 

ต่อเนื่อง ในกำรน�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ และเพ่ือให้อำจำรย์ 

สำมำรถน�ำผลงำนทำงวิชำกำรมำพัฒนำเป็นส่วนหนึ่งในกำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำร  

โดยให้ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรมีโอกำสซักถำมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ 

กับวิทยำกรผู้เช่ียวชำญ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ช้ัน 3 อำคำรอเนกประสงค์  

คณะวิศวกรรมศำสตร์  ยินดีด้วยจ้ำ! มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

ขอแสดงควำมยินดี นำงสำวนิลวรรณ มำแจ้ง นักศึกษำสำขำวิทยำกำรสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยำกรธรรมชำติ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในโอกำสเข้ำรับ 

เข็มเกียรติยศ และประกำศนียบัตร ประเภทที่ 2 รำงวัลผลกำรศึกษำยอดเย่ียม 

ขั้นวิทยำศำสตร์บัณฑิต จำกมูลนิธิศำสตรำจำรย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมี 

ศำสตรำจำรย ์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิ ธิ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เป็นประธำนใน “พิธีมอบรำงวัลยอดเย่ียม  

ทุนกำรศึกษำ บุคคลและองค์กรดีเด่นทำงวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 53 ประจ�ำปี 2563” 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษำเกิดควำมต้ังใจในกำรศึกษำและสรำ้งจิตส�ำนึก

ต่อกำรให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ณ อำคำรมหำมงกุฎ คณะวิทยำศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

เรื่อง : ณรงค์กร ประสำรแสง

Gossip
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เรื่อง /ภาพ : ชานิตา โฮ่ค�า

	 คอลัมน์น�้าลายสอฉบับนี้	เราจะพาทุกคนมาดื่มด�่ากับม็อคเทลสุดว้าว	ที่ไม่ได้ให้แค่ความสดชืน่	
แต่ยังให้ความเพลิดเพลินกับวุ้นหลากสีที่เค้ียวอร่อยสนุกได้ตลอดท้ังปาร์ต้ี	 อีกท้ังขั้นตอนการท�า 
ก็ง่าย	ถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลย

น�้ำลำยสอ

ตะลอนทัวร์

จากกรุงเทพฯ	มุ ่งหน้าจังหวัดเพชรบูรณ	์
ระยะทางประมาณ	 364	 กิ โล เมตร	 
ใช้เวลาเดินทางเพียง	4	ชั่วโมง	ก็ได้สัมผัส 
หมองบาง	ๆ	อากาศเย็น	ๆ	ตลอดทั้งป	ี 
จุดหมายปลายทางแรก	 Check	 in	 
ทีว่ดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว	แลนด์มาร์คส�าคัญ 
ของจังหวัดที่ ไม ่ว ่าใครก็จะต ้องมาแวะ	 
มียอดเจดีย ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 
ตัวเจดีย์ตกแต่งด้วยกระเบือ้งและหนิสต่ีาง	ๆ 	 
ดูแปลกตาแต่งดงาม	 อีกสถานท่ีส�าคัญ
ที่พลาดไม ่ ได ้ คืออุโบสถพระพุทธเจ ้ า	 
5	พระองค์	 ซ่ึงเป็นรูปจ�าลองพระพุทธรูป

รับลมหนำว ฟินกับหมอก
และเขำ ณ เขำค้อ

วัตถุดิบ
1.	 ผงวุ้น	 1+1/2	ช้อนชา
2.	 น�้าเปล่า	 160	มิลลิลิตร
3.	 เครื่องดื่ม	(น�้าผลไม้)	 สีสันตามใจชอบ

วิธีท�ำ
1.	 น�าผงวุ้นผสมกับน�้าเปล่า	 คนให้ส่วนผสมเข้ากัน	 
	 จากนั้นน�าเข้าไมโครเวฟด้วยอุณหภูมิ	 800	วัตต์	 
	 เป็นเวลา	10	นาที	เพื่อให้ผงวุ้นละลาย	เอาออกมา 
	 คนทุก	5	นาที	เพื่อไม่ให้ผงวุ้นจับตัวเป็นก้อน

เป็นอย่างไรกันบ้างกับเมนูม็อคเทลวุ้นของเด็กหออย่างเรา	ท�าได้ง่าย	ๆ	ปาร์ตี้ปีนี้ไม่มีเบื่อแน่นอน	
แล้วที่ส�าคัญ	อย่าลืมชวนเพื่อน	ๆ	มาร่วมท�าด้วยกันเพิ่มเติมความสนุก	และได้รู้กันว่าวุ้นใครจะโดนใจกว่ากัน

ปำร์ตี้ สไตล์เด็กหอ
เมนูม็อคเทลสุดว้ำว อยู่หอก็ปำร์ตี้ได้ง่ำย ๆ อร่อยด้วย

ที่ไม่ควรพลาด	 คือ	Gino's	Cafe	คาเฟ่
บนยอดเขา	 ที่ ร ายล ้อมไปด ้ วยดอก 
ไฮเดรนเยียสีม ่วงและสีชมพูปลูกสลับ 
ไล่กันไปตามความสูงชันของภูเขาบนพื้นที่
มากกว่า	10	ไร่	หมดทริปแต่ความประทับ
ใจไม่หมดไป	อย่างไรกต็ามจังหวัดเพชรบรูณ์
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมาย
ที่รอคอยให้เราไปสัมผัสลมหนาว	 ชวน
ครอบครัว	เพื่อนหรือคนรู้ใจ	เตรียมพร้อม
ออกเดินทาง	 แล้วคุณจะหลงรักเขาค้อ
เหมือนที่ใครหลาย	ๆ	คนก็หลงรัก

สีขาวองค์ใหญ่น่ังซ้อนอยู่บนฐานดอกบัว	
สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล	จากนั้น 
เราไปต ่อกันที่ 	 ทุ ่ งกังหันลม	 อีกหนึ่ ง 
แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด	 เป็นทั้งสถานที ่

	 ในช่วงเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่	
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว	สถานที่ 
ที่ทุกคนนึกถึงคงไม ่พ ้นทางตอนเหนือ 
ของประเทศ	 เพื่อที่จะไปสัมผัสลมหนาว	
ชมหมอก	สูญอากาศบริสุทธิ์	ให้ผ่อนคลาย
ความเหน่ือยล้าจากการท�างาน	 คอลัมน์
ตะลอนทัวร์ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัส 
ลมหนาวกันที่เขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์
	 เขาค้อ	 ช่ือเรียกรวม	ของกลุ่มภูเขา
น้อยใหญ่	 ที่ทอดตัวเรียงรายต่อ	 ๆ	 กัน	 
ว่ากันว่าเป็นที่ที่มีอากาศเย็นสบายตลอด 
ทั้งปี	 เริ่มต้นทริปด้วยการออกเดินทาง 

2.	 น�าเครื่องดื่ม	(น�้าผลไม้)	แต่ละสีเทลงไป	
	 คนให้เข้ากัน

เรียบเรียง : ปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย ภาพ : ณรงค์กร ประสารแสง ที่มา : Wongnai.com

3.	 น�าวุ้นแต่ละสีใส่ลงภาชนะ	และรอให้วุ้นเซตตัว
	 ทีละชั้น

4.	 เมื่อวุ้นทุกช้ันเซตตัวแล้ว	ค่อยเทท็อปปิ้งด้านบน	 
	 ใส่น�้าแข็ง	ตกแต่งแก้วได้ตามใจชอบ	แค่นี้ก็พร้อม 
	 ปาร์ตี้แล้ว

ท่องเท่ียวและโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้ในชุมชน	 ซ่ึงเมื่อขับรถมาตามเส้นทาง
เราจะสามารถมองเห็นกังหันลมเรียงราย 
ต้ังอยู ่บนเนินเขาสูงโดดเด่น	 นับว่าเป็น
สถานท่ีท่ีทุกคนที่มาต้องแวะถ่ายรูปเป็น 
ที่ ระลึก	 สถานที่ต ่อมา	 จุดชมวิวเขา 
ตะเคียนโง๊ะ	 จุดชมวิวที่สวยงามสามารถ
นั่งชมวิวมองทิวเขาได้แบบ	 360	 องศา	
นอกจากนี้หากใครอยากมากางเต็นท ์
บรรยากาศใกล้ชิดทะเลหมอก	ที่นี่มีเต็นท์
เอกชนคอยให้บริการ	หรือจะเตรียมเต็นท์
มาเองก็ย่อมได้	จุดหมายสุดท้ายของทริปนี ้


