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น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพร
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม
ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำและศิษย์เก่ำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท�ำดี ... เพื่อสังคม
   

เฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี  
วันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย ภำยใต้ 

แนวคิด “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดที�ำด.ี..เพ่ือสังคม”
ในวันที่ 18-20 มกรำคม 2560
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท ์อธิการบดีประกาศจุดยืนก้าวสู่ 
ทศวรรษที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ตอบสนองนโยบายรัฐ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อ่านต่อหน้า 6)

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี          
รำชมงคลพระนคร 



Hotnews

 จดหมายข่าว (News Letter) 
ฉบับที่ 8 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2559 – 
มกราคม 2560 ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่น้ี ออกในช่วงวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครบรอบ 12 ปี ในวนัที ่18 มกราคม 2560 
และเป็นช่วงเวลาแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขณะเดียวกัน 
มีเรื่องน ่าป ีติยินดีที่ สมเด็จพระบรม- 
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร มพีระราชด�ารัสตอบรับ 
การขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2559 ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญขอของ
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นสัญญาณว่า 
รัชกาลที่ 10 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
 ในช ่วงเวลาที่ ส� าคัญดังกล ่าว 
ข้างต้นน้ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนครได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการก้าวย ่างสู ่ป ีที่ 12 น้ัน 
นับเป็นโอกาสดีที่บุคลากรและนักศึกษา
ทุกคนจะได ้ร�า ลึกถึงความส�าคัญของ 
มหาวทิยาลัยฯ ซึง่หากเปรียบกับอายคุนแล้ว 
อาจกล ่าวได ้ว ่าเป ็นช ่วงชีวิตที่ส�าคัญ 
แห่งการก้าวเดินไปข้างหน้าตามปณิธาน
ของ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี
ทีป่ระกาศสู่ทศวรรษที ่2 แห่งมหาวทิยาลัย
ดิจิทัล เน้ือหาวารสารจึงประกอบด้วย
เ ร่ืองราวที่ สะท ้อนถึงการขับเค ล่ือน 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น 
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร หรือ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ อย่างรถประหยดั
พลังงาน ไม่เพียงเท่าน้ันยังได้สัมภาษณ์
บุคลากรถึงทศิทางการพฒันามหาวทิยาลัย
ในอนาคต และเลือกสถานทีเ่ทีย่วธรรมชาติ 
เหมาะกับการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่
อย่างเขาใหญ่ ต่อท้ายเมนูเอาใจผู้ชอบทาน
คุกกี้เพื่อสุขภาพ
 กองบรรณาธิการหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 
จดหมายข ่ าวฉบับ น้ีจะเป ็น ส่ือกลาง 
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้สนใจ
ทั่วไป นอกจากวารสารฉบับนี้แล้ว อย่าลืม 
ติดตามข่าวสารของกองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทาง Social media 
ไม่ว่าจะเป็น rmutpFB YouTube RMUTP 
rmutp_twit rmutpIG หรือ Line@
rmutp ขอบคุณผู้อ ่านที่ให้ความสนใจ
ติดตามจดหมายข่าวอย่างต่อเน่ือง สวัสดี
ปีใหม่ ขอให้สุขสมหวังทุกคน พบกันใหม่
ฉบับหน้า

บทบรรณำธิกำร
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12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน

ราชมงคลพระนคร ลดสิงห์อมควัน
ประกาศจุดยืนมหา’ลัยปลอดบุหร่ี

ราชมงคลพระนคร ชวนออกก�าลังกาย 
แก้พฤติกรรม “เนือย & นิ่ง”

 ราชมงคลพระนคร จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันปลูกต้นอินทนิล เพื่อสะสมองค์ความรู้ด้าน
พันธุกรรมพืช ต่อยอดสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน ณ โครงการเขาพระยาเดินธง 
ศนูย์การเรียนรู้เฉลมิพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวดัลพบรีุ นอกจากนี ้วนัที ่19 มกราคม 
2560 โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล เป็นประธานมอบต้นอินทนิลให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า หน่วยงาน 
ให้ความส�าคัญในเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันสนับสนุน
กิจกรรม “12 ปี RMUTP 120 
กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน” เพื่อ
ปลูกจิตส�านึกให ้นักศึกษา ได ้เห็น
ความส�าคัญของการอนุรักษ ์และ
ฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์
ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน เพื่อก่อ
ให้เกิดความรักและความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาต ิและตระหนัก
ถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเริ่มจาก
การปลกูต้นอนิทนิลซึง่เป็นต้นไม้ประจ�า 
มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดเป็นโครงการ
ระยะ 3 ป ี  ซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ
มีความตั้งใจก่อตั้งศูนย์การเรียนรู ้ 
ต ้นอินทนิลขึ้น ณ โครงการเขา
พระยาเดินธง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้
นอกห ้ อง เรี ยนแห ่ ง ใหม ่ ที่ ส ะสม 
องค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับต้นอินทนิล
และภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถ่ิน 
ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) 
มุ ่ งเน ้นกิจกรรมให ้ครอบคลุมทั้ ง

ด ้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ผ่านการบูรณาการ 
โครงการบริการวิชาการแก ่
สั งคม โครงการท� า นุบ� า รุง 
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
 ด ้ านนายอรรถการ 
สั ตยพาณิ ชย ์ คณบดี คณะ
เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร เปิดเผยว่า การปลูก
ต้นอินทนิล 120 ต้น ในคร้ังน้ี 
เป ็นเพียงจุดเร่ิมต ้นของการ
อนุรักษ์พนัธ์ุต้นอนิทนิล ในปีแรก 
จะมกีารจัดท�าสือ่ในรปูแบบสมดุภาพ 
และวีดิทัศน์แนะน�าโครงการ
เพื่ อ ใ ห ้ ท า งมหาวิ ทยาลั ย ฯ 
เผยแพร่ไปยังคณะต่างๆ ในป ี
ที่สองคณะจะท�าการลงพื้นที่
และปลูกต ้นอินทนิลเพิ่มเติม 
พร้อมผลติสือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ต้นอินทนิล ในรูปแบบหนังสือ 
ที่ ผ ่ านการเ ก็บสะสมข ้อมูล 
มาตลอด 1 ปี และในปีทีส่าม จะมี
การผลติสือ่ทีผ่สานเร่ืองราวของ
การอนุรักษ์พันธุ์อินทนิลเข้ากับ

ภูมปัิญญาชาวบ้านไทยเบิง้บ้านโคกสลงุ 
ซึง่เป็นชมุชนเก่าแก่มถ่ิีนฐานอยูบ่ริเวณ 
ลุ ่มน�้าป่าสักพร้อมกับการก่อตั้งศูนย ์
การเรียนรู้ต้นอินทนิลอย่างเต็มรูปแบบ
 ทั้งน้ีโครงการศูนย์การเรียนรู้
ต้นอินทนิล มีเป้าหมายในการด�าเนินงาน
4 ด้าน คือ 1. ด�าเนินการอนุรักษ์
และฟิ ้นฟูต้นน�้าลุ ่มน�้าป่าสักพื้นที่เขา 
พระยาเดนิธง 2. ตดิตามและวดัผลความ 
หลากหลายทางชวีภาพของพชื และสตัว์ 
ทีเ่พิม่สงูขึน้ 3. ร่วมลดมลภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ 4. พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ และฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ 
 นอกจากนี้กิจกรรม “12 ปี 
RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิล
เพื่อแผ่นดิน” ยังนับเป็นกิจกรรม
ที่ จั ดขึ้ น เพื่ อ เป ิ ดงาน “12 ป ี 
RMUTP คดิ(ส์)ด ีท�าด.ี..เพือ่สังคม”
ในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาครบ 12 ปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดย หม่อมหลวงปนัดดา 
ดศิกุล รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิ ธี เป ิดและมอบต ้นอินทนิล 
ทีแ่ขง็แรง ให้กับคณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประกาศจุดยนื
เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี พร้อมเดินหน้ากิจกรรมหวังลด 
สิงห์อมควัน
 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวทิยาลยั
มีนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยปลอด
บุหร่ี โดยขานรับนโยบายของรัฐบาล
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานด้าน
สารเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
ก�าหนดบทลงโทษ ก�าหนดพื้นที่ห้าม
สูบบุหรี่และเขตสูบบุหรี่อย่างชัดเจน 
ห้ามขายผลติภัณฑ์ยาสบูในสถานศกึษา 
โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ 
ร้านค้าภายในสถานศกึษาอย่างสม�า่เสมอ 
ห้ามส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ในสถานศกึษา นอกจากน้ียงัจัดกิจกรรม
รณรงค ์ส ่งเสริมให ้ เลิกบุหรี่ เช ่น 
กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็น
โทษของบุหรี่ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
เรือ่งโทษของการสบูบหุร่ีและสิง่เสพตดิ 
ให ้ โรงเ รียนใกล ้ เคียง ตลอดจน 
ติดสต๊ิกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายใน
อาคาร ส�านักงาน และบริเวณอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 ผศ.ยุทธภูมิ กล่าวต ่อว ่า 
“เราเชื่อว่าสถานศึกษาแห่งน้ีมิใช่
เพียงแต่สร้างอาชีพให้กับนักศึกษา 
แต่มีหน้าที่ส่งเสริมการด�าเนินชีวิต 
ทีถู่กต้องและด”ี ดงัน้ันทางมหาวทิยาลยั
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อรณรงค์เลิก
สูบบุหรี่อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกับการสูบบุหร่ี
และการฝึกสมาธิในหลักสูตรการเรียน
การสอนทุกคณะ เพื่อให้นักศึกษา 
ได้ฝึกสมาธิอันก่อให้เกิดปัญญาตามมา 
ตลอดจนระบบทรานสคริปกิจกรรม
ที่ส ่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการท�า
กิจกรรมแทนการสูบบุหรี่ และระบบ
การสร ้างขวัญและก�าลังใจให ้แก  ่
ผู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ 
ให้รางวลั เพือ่สร้างให้เป็นมหาวทิยาลยั
ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซนต์

 ผศ.ปานทิพย ์  ผดุ งศิลป  ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ 
สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า การออก-
ก�าลังกายเป็นเรื่องที่ดี เพราะสุขภาพที่ดี 
ร่างกายที่แข็งแรง เริ่มต้นได้ง่ายด้วย
การออกก�าลังกาย อีกทั้งเพื่อตอบสนอง
นโยบายของ พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่
รัฐทั่วประเทศร่วมกันออกก�าลังกาย 
ในทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และ
รณรงค์ให้ภาคเอกชน และประชาชน 
หนัมาให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย 
ซึ่งปกติมหาวิทยาลัยได้ให้ความใส่ใจกับ
สุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
อยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสขุภาพประจ�าปี 
และการพบแพทย์ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 
จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการจัดกิจกรรมการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย
รัฐบาล จัดกิจกรรมออกก�าลังกายทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ชั่งโมง 
ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ 
แก้พฤติกรรม “...เนือย & นิ่ง...” ทุกวันพุธ 

ออกก�าลังกายขึ้นเพื่อเสริม
สร ้างความแข็งแรงให ้กับ
บุคลากรอีกทางหนึ่ง
 ผ ศ . ป า น ทิ พ ย ์ 
กล่าวต่อว่า ส�าหรับกิจกรรม 
ออกก�าลงักายของมหาวทิยาลยั 
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บคุลากร และนักศกึษา มสีขุภาพ
ที่แข็งแรง ลดความเครียด 
ส่งเสริมสขุภาวะ แก้พฤตกิรรม 
“เนือย & นิ่ง” โดยกิจกรรม
จะจัดขึ้นในแต่ละศูนย์เป็น
ความคดิสร้างสรรค์ กิจกรรม
การออกก�าลังกายตามความ
เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น เต้นแอโรบิค เดินและ
ยืนแกว่งแขน โยคะ ฟิตเนส
เป็นต้น ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย 

ได้ก�าหนดการแต่งกายด้วยชุดกีฬา โทนสีสุภาพ 
สีขาว สีด�า หรือสีเทา กรณีสีเทาจะติดริบบิ้นสีด�า 
สวมใส่กางเกงขายาว หรือหากเป็นขาสั้นต้องยาว 
คลมุเข่า เพือ่ความเหมาะสม ทกุวนัพธุ เวลา 15.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ เป็นศูนย์แรก 
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Technology
ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 สร้างรถประหยัดพลังงาน

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร เป ิด เผยว ่ า 
หลั งจากมหาวิทยาลั ย ได ้พัฒนา
รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 
Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการผลิต
บัณฑิตรองรับตลาดแรงงาน 4.0 แล้ว 
ล่าสุดอาจารย์และนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมได ้คิดค ้นนวัตกรรม 
รถประหยัดพลังงาน (Econocar 
racing) มว่ีาทีร้่อยตรวีฒิุชยั เหมาะใจ  
และ ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจ�านวน 
4 คน ประกอบด้วย นายมรรค 
มาลัยพวง นายพีร์ แก้วประเสริฐ 
นายวสันต์ ศรีโยธา และนายทักษิณ 
โกศัลวิตร ์ ล ่ าสุดบริ ษัท เชลล ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เชิญทีมงาน 
รถประหยัดพลังงาน เข้าร่วมถ่ายท�า
ภาพยนตร์ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
ของทางบรษัิทฯ ซึง่มีเน้ือหาการถ่ายท�า 
เก่ียวข้องกับการแข่งขันรถประหยัด
พลังงานระดับนานาชาติ นอกจากน้ี
ยงัได้ร่วมแข่งขนัระดับเอเชยีทีป่ระเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 
2560 การสร ้างนวัตกรรมครั้ ง น้ี 
นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่ ดีในการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล
 ว่าทีร้่อยตรวีฒิุชยั เหมาะใจ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
กล่าวว่า การคิดค้นนวัตกรรมครั้งน้ี

 ส� า ห รั บม นุษย ์ แ ล ้ ว เ ร่ื อ ง 
ของการ “ส่ือสาร” ถือเป ็นเรื่อง 
ที่ส�าคัญมากที่สุด เพราะมนุษย์เป็นสัตว์
สังคม จึงต้องมีการสร้างความสัมพันธ์
ต่อกัน ผ่านการพูด การแสดงท่าทาง 
และการแสดงออกทางสีหน้า เพื่อให้
ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเข้าใจในสาร 
ที่เราส่งออกมา ส�าหรับบุคคลปกติ 
การสือ่สารด้วยวธีิดงักล่าวจึงเป็นวธีิทีง่่าย
และรวดเร็วทีส่ดุ แต่ส�าหรับผู้พกิารการ
สื่อสารด้วยการพูด การแสดงท่าทาง 
หรือสีหน้าอาจจะเป็นเรื่องยากหรือเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถท�าได้เลย ซึ่งอาจจะ 
ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย ผลงาน
วิจัย “โอภาปราศรัย” (Ophapasai) 
ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือการสื่อสารส�าหรับ 
ผู้พกิาร ของ ดร.วรีวรรณ จันทนะทรัพย์ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร จึงเป็นอกีหน่ึงโอกาส
ส�าหรับผู้พิการให้ได้สื่อสารกับญาติหรือ
บุคคลใกล้ชิดได้ง่ายมากขึ้น
 ดร.วีรวรรณ เป ิดเผยว ่า  
โอภาปราศรยัเป็นระบบช่วยในการสือ่สาร
ส�าหรบัผู้พกิาร โดยน�าเทคโนโลยติีดตาม
ดวงตา (Eye Tracking Technology) 
มาประยุกต ์กับงานด้านปฏิสัมพันธ ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์ (Human 
Computer Interface; HCI) โดยใช้
อุปกรณ์ติดตามดวงตากลุ่มใช้สัญญาณ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อต่อยอด 
ให้นักศึกษาน�าความรู ้ในห้องเรียน
มาประยุกต์กับการสร้างรถประหยัด
พลงังานและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ ที่ส�าคัญคือ การปลูกฝัง 
ให้นักศึกษารู้จักการท�างานร่วมกันเป็น 
ทีมเวิร ์ค รถดังกล่าวใช้น�้ามันแก๊ส 
โซฮอล 91 ตามท้องตลาดและได้ดัดแปลง 
เครื่องยนต์ให้ประหยัดน�้ามันและวิ่งได้ 
เรว็ไม่มีแรงเสยีดทานสามารถประหยดั 
น�้ามันได้ 600 กิโลเมตรต่อลิตร โดย
ต้ังใจพฒันารถประหยดัพลงังานไปปรบั
ใช้กับรถจักรยานยนต์ให้ประหยดัพลงังาน 
มากขึน้
 “ป ัจจุบันรถจักรยานยนต์ 
เป็นทีนิ่ยมมาก เน่ืองจากมคีวามคล่องตวั 
ในการเดินทาง และให้ความสะดวก
ในทุกสถานการณ์ใช้งาน อีกทั้งยังให ้
ผู้บริโภคได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
บ�ารุงซ่อมแซมอีกด้วย นอกจากน้ี
รัฐบาลได้ขอความร่วมมือมายังบริษัท
ผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์ให ้ลดก�าลัง
การผลิตรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 
และเพิ่มก�าลังการผลิตจักรยานยนต์ 
4 จังหวะแทน เพราะประหยัดน�้ามัน
เชื้อเพลิงและมลภาวะไอเสียน้อยและ
ง่ายต่อการบ�ารุงรักษาอีกด้วย ดังน้ัน 
จึงเป ็นจุดเริ่มต ้นที่ดี ในการพัฒนา 
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีอยู ่จ�านวนมาก 
ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและประหยัดพลังงาน 
มากขึน้”  

Eye Tracking Technology 
ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือการสื่อสารส�าหรับผู้พิการ 
นวัตกรรมดีๆ ตอบโจทย์ RMUTP 4.0

ภาพวดีิโอ (Video-base Oculography; 
VOG) ภายใต้แนวทางการพัฒนาระบบ
ด้วยต้นทุนต�่า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึง 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป ็นการ
สร้างเสริมก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต 
โครงสร ้ า งการท� า งานของระบบ
ปฏิสัมพันธ์สั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วย
สายตา ประกอบด้วยส่วนการท�างาน
หลัก 2 ส่วนคือ ส่วนของฮาร์ดแวร์
ส�าหรับตรวจจับและติดตามต�าแหน่ง
ของสายตา (Eye-Tracking Device) 
และส่วนของซอฟต์แวร์ส�าหรับช่วย 
ในการสื่อสารของผู้พิการ  
 เมื่อผู้ใช้งานเพ่งมองสายตา
ไปยังจอภาพ อุปกรณ์ติดตามดวงตา 
ทีต่ดิตัง้อยูห่น้าจอภาพซึง่มรีะยะห่างจาก 
ผู ้ ใช ้ โดยประมาณ 30 เซนติเมตร 
จะด�าเนินการตรวจจับดวงตาของ 

ผู้ใช้ ค้นหาต�าแหน่งของดวงตาด�า และ
ค�านวณหาจุดก่ึงกลางของดวงตาด�า
ทั้งสองข้าง จากน้ันใช้โมเดลทางด้าน
คณิตศาสตร์จ�าลองสมการเพ่งมองของ
สายตา (Gaze Function) ผลลัพธ์ที่ได้
คอืต�าแหน่งพกัิด x, y บนจอภาพ ระบบ
จะจ�าลองพิกัดสายตาที่ค�านวณได้เป็น
ต�าแหน่งของเมาส์ (Mouse Pointer)  
ซึ่งผู ้ใช ้งานสามารถสั่งการด้วยการ 
กระพริบตา หรือเพ่งมองด้วยระยะตรึง
ของสายตาตามก�าหนด เปรียบเสมือน
การคลิกเมาส์ในระบบปฏิสัมพันธ์ปกติ
 ส�าหรับในส่วนซอฟต์แวร์เพื่อ
ช่วยด้านการสื่อสารที่แสดงบนจอภาพ 
ที่ให้ผู้ใช้ที่พิการสั่งการ และสื่อสารกับ
ผู้คนรอบข้าง ถูกออกแบบบนแผงเมนู
วงกลม (Circular Menu) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่าเป็นรปูแบบเมนูทีเ่หมาะสม 
กับการสั่งการด้วยสายตา ข้อความ  

หรอืค�าสัง่ต่างๆ ทีใ่ช้ในการสือ่สารรวบรวม
จากผู้ดูแลผู ้ป ่วยกล้ามเน้ืออ่อนแรง 
จ�านวน 3 แห่ง โดยค�าที่รวบรวมได้
เป็นค�าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยกล้ามเน้ืออ่อนแรง
ใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยในแต่ละวัน           
ค�าต่างๆ ที่รวบรวมได้ถูกจัดเก็บลง 
ในคลังข้อความ (Corpus) แล้วน�ามา
จัดประเภทของค�าเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 
อนามยั ความต้องการ บคุคล แป้นพมิพ์ 
ดนตรี น�าทาง สนทนา และอาการ 
ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีค�าสั่งย่อยอยู่ภายใน 
เช่นเมื่อผู้พิการเลือกไปที่หมวดอนามัย 
ก็จะมีค�าสั่งย่อยอย่างปัสสาวะ อุจจาระ 
เปลี่ยนผ้า ดูดน�้าลาย สระผม ขึ้นมา 

ให้เลือก ท�าให้ผู้พิการสามารถสื่อสาร
เพือ่บอกความต้องการของตนเองให้กับ
ญาติหรือคนใกล้ชิดรับทราบได้ 
 ผลงานวิจัยของ ดร.วีรวรรณ 
ชิ้นน้ีนอกจากจะได้ช่วยเหลือผู ้พิการ
แล้วยังเป็นการตอกย�้าถึงความเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ไม่ได้
เพียงมุ ่งสร้างเฉพาะบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ แต่ยังสร้างบุคลากรยุคใหม ่
ทีข่านรบัการเรียนการสอนในยคุ Thailand 
4.0 และตอบโจทย์ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ 
RMUTP 4.0 ที่มุ ่งสร้างนวัตกรรม 
ได้เป็นอย่างดี 
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Education
นศ.ทุนภูฏาน เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดี ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาการ 
สิ่งแวดล ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประจ�าปีการศึกษา 2555 แด่สมเด็จ 
พระราชธิบด ีจิกม ีเคเซอร์ นัมเกล วงัชกุ 
พระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักร
ภูฏาณ จากพระมหากรุณาธิคุณที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษา
ตลอดหลกัสตูรให้กับนักศกึษาชาวภูฏาน 
ทีเ่รยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ จ�านวน 
10 ทุน/ต่อปี เข้าศึกษาต่อในระดับ

 การศึกษาต่อต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะเปิดประตูสู ่โอกาสพัฒนา 
ความสามารถด้านภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านอ่ืนๆ 
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในโลกไร้พรมแดน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ราชมงคลพระนคร) ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของนักศึกษาต่างประเทศ ท่ีมีความประสงค์อยาก 
เข้ามาเรียนกับสถาบันการศึกษาไทยจึงได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ) : International Business คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ สาขา
วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษา
อังกฤษ) ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาภูฏาน 
ทีเ่ข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครถึง 30 คน นอกจากนี ้
ยังเป็นการพัฒนานักศึกษาไทยผ่านการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ อาท ิกิจกรรมรบัน้องใหม่ 
พิธีไหว้ครู หรือการเป็นจิตอาสา ท�าให้
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นเรียน และการมีนักศึกษา
ต่างประเทศเข้ามาเรียนกับนักศึกษา
ไทยจะช่วยให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาไทยอันเป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ส�าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรฐับาล และส่งเสรมิพฒันา
นักศึกษาให ้ เป ็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ทั้ ง ในด ้านวิชาชีพและทักษะภาษา 
ต่างประเทศดขีึน้ ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานในปัจจุบนั พร้อมเข้าสู ่
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
 ด้าน “นางสาวโซแนม ชกุก้ี” 
นักศึกษาทุนภูฏานชั้นป ีที่ 2 สาขา
วิชาธุรกิจระหว ่างประเทศ (ภาค
ภาษาอังกฤษธุรกิจ): International 
Business ราชมงคลพระนคร เล่าว่า 
มีความฝันอยากเป ็นเจ ้าของธุรกิจ 
แต่การเรียนด้านบริหารน้ันหากได้เรียน
กับสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆ 
ให้กับตนเอง เมื่อทราบข่าวจากภาครัฐ 
ประเทศภูฏาน เปิดสอบชิ งทุ น เพื่ อมา
เ รี ย น ส ถ า บั น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จึงตัดสินใจสอบ และทุนการศึกษาน้ี 
ไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขยีนใดๆ เพยีงแค่ 
สอบสัมภาษณ์ เพื่อดูความสามารถ 
พืน้ฐาน ซึง่ทนุการศกึษาน้ีทางมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้ดูแล 
ค่าเรียน และค่าใช้จ ่ายในส่วนของ
ที่พัก ในตอนแรกก่อนมาเรียนค่อนข้าง 
กังวลเร่ืองของการใช้ชีวิตที่น่ี กลัวจะ
สื่อสารกับคนทั่วไปไม่ได้ แต่เมื่อมาถึง 
ทุกอย่างกับตรงกันข้ามเพื่อนที่เป ็น 
คนไทยมีน�้าใจ และให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี พร้อมกับสอนภาษาไทย
ประโยคง่ายๆ ให้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

การเลือกเรียนที่ น่ีเชื่อว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียน 
และมีอาจารย์จากหลายๆ ประเทศที่มี 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเข้ามาสอน 
ส ่วนวิชาที่ชอบเรียนที่สุดคือ วิชา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอน 
ถึงหลักความพอประมาณทางธุรกิจ
และก�าไรของธุรกิจ ต้องอยู่บนพื้นฐาน 
ของการไม ่ เอารัดเอาเปรียบผู ้อื่น 
หรือแสวงหาผลก�าไรจนเกินควรจาก 
การเบียดเบียนประโยชน์ของสังคมโดย 
ไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิด
วิกฤติตามมา ตลอดจนให้ค�านึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัด
และอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
 ขณะที่ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก 
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า นักศึกษา
ทุนภูฏาน จะเรียนร่วมห้องกับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนประเทศต ่างๆ รวมถึง
นักศึกษาไทย โดยทุกคนจะต้องเรียน
วชิาพืน้ฐานเหมอืนกันทกุคน ในช่วงแรก 
ของการเป ิดเทอมแต่ละคนในห้อง 
มาจากแต่ละมุมโลก ดังน้ันวัฒนธรรม 
การใช้ชีวิตจึงไม ่เหมือนกัน เพราะ
ฉะน้ันนอกจากการเรียนการสอนแล้ว
อาจารย์ผู้สอนเองจะต้องหากิจกรรมการอยู ่
ร่วมกันมาสอดแทรกในเนื้อหา การเปิดสาขา
วชิาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) 
เชื่อว่านักศึกษาไทยเองได้ฝึกภาษากับ
เจ้าของภาษาโดยตรง ถือว่าเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ซึง่ผู้สนใจเข้าศกึษาต่อในระดบัปริญญาตร ี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.
ac.th หรือโทร 02-665-3777 ต่อ 6304-9
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 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป ็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจอย ่างยิ่งที่ ได ้มาเรียน ซึ่งที่ น่ี 
ให้มากกว่าความรู้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ 
กิจกรรมที่มีสาระต่างๆ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี  
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย อยากให้มหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพในปัจจุบันสู ่ตลาดแรงงาน 
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป”

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปรยีบเสมอืนบ้านหลงัทีส่อง ทัง้อาจารย์ เพือ่น รุน่พี ่
รุน่น้อง เราเป็นเหมอืนครอบครวัเดยีวกัน คอยช่วยเหลอื 
ซึ่งกันและกัน การที่จะเป ็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
และก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ก็อยากเห็นบัณฑิต 
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพแบบน้ีไปเรื่อยๆ 
เพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศในอนาคต”

นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา
วิทยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  

 “การเข้าสูม่หาวทิยาลยัดิจิทลั ต้องเพยีบพร้อม 
ทางอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 
จึงเป ็นโอกาสอันดีต ่อการครบรอบ 12 ป  ี
ทีม่หาวทิยาลยัจะพฒันาด้านเทคโนโลย ีอนัจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
และสังคมด้วย”

นายสรเลข เกียงตระกูล นักศึกษาชั้นป ี 2 
สาขาวชิาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

Interview

 “ผมประทับใจอาจารย ์ที่ สามารถอธิบาย 
เน้ือหาให้เข้าใจได้ด ีท�าให้ผมมคีวามสขุกับการเรียน ทีส่�าคญั
อาจารย์ให้ความใส่ใจนักศึกษามาก โดยสามารถสอบถาม
ข้อสงสยัเก่ียวกับบทเรียนหรือปัญหาต่างๆ ได้ผ่านทางไลน์ 
ผมจึงเรียนได้เกรดดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ยิ่งมหาวิทยาลัย
จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผมดีใจมากที่จะได้เรียนรู้ 
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ได ้ เ ห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐบาลทีม่คีวามทนัสมยัในด้านต่างๆ 
เทยีบเท่ามหาวทิยาลยัเอกชน”

 “การก ้าวสู ่มหาวิทยาลัย

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เป็นการพัฒนา

ที่ เหมาะสมอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 

ที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง 

ในชวีติประจ�าวนั เชือ่ว่าการก้าวสูส่ถาบนั

การศกึษาดจิิทลัเป็นประโยชน์อย่างยิง่

กับนักศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิต 

ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี มี

ความคดิสร้างสรรค์ในการน�าเทคโนโลยี

มาสร้างนวตักรรมใหม่ๆ”

 “ประทับใจอาจารย์ที่ใส่ใจนักศึกษาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
การเรียนหรือปัญหาการใช้ชีวิต ซึ่งจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลือเสมือน
เป็นผู้ปกครองอีกคน ส่วนการเรียนการสอนก็เข้มข้นมากโดยเฉพาะ 
การฝึกฝนให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ 
ตลอดเวลา ท�าให้ดิฉันหมั่นศึกษาหาความรู้เสมอผ่านเทคโนโลยี
อย่างโทรศัพท์มือถือ ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่ก้าวสู ่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยิ่งตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู ้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในห้องเรียนที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมมากขึ้น”

 “ทุกคร้ังที่ ถูกถามว่าศึกษาที่มหาวิทยาลัยไหน 
ผมตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
ที่ก่อตั้งมานานถึง 12 ปี ผลิตบัณฑิตรุ่นพี่ที่มีคุณภาพออกไป
รบัใช้สงัคมแล้วจ�านวนมาก เท่าทีผ่มได้สมัผัสนักศกึษาทกุคน
จะรักกันมากทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องจะคอยช่วยเหลือกันตลอด ไม่ว่า
มหาวทิยาลยัผ่านไปก่ียคุสมยั เชือ่ว่าจะมีความเจรญิงอกงาม 
ก้าวหน้า ทันสมัย ผลิตบัณฑิตคุณภาพแน่นอน” 

ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 12 ปี
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งตรงกับวันที่ 
18 มกราคม 2559 จดหมายข่าวฉบับนี้ จึงถือโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 9 คณะกับความภาคภูมิใจ ความประทับใจ 
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในทรรศวรรษที่ 2 สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

นายฐิตเมธ     ด่านทพิารักษ์     นกัศกึษาชัน้ปี  2 สาขาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

นายส�าราญ นุทผล นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 “ดี ใ จมากที่ มหาวิ ทยาลั ย 

จะก้าวสู ่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีระบบ 

การเรยีนการสอนแบบทนัสมยัมากขึน้จาก

ปัจจุบนัทีเ่ป็นการสอนระบบ e-Learning 

ซึ่งสามารถเรียนได้ตลอดเวลา และ

ทบทวนได้บ่อยคร้ังตามความต้องการ 

แต ่ ไม ่ว ่ าระบบจะทันสมัยอย ่างไร 

ก็อยากให้คงความใส่ใจในตวันักศกึษาไว้

เช่นเคย เพราะประทับใจอาจารย์มาก 

ที่คอยดูแลนักศึกษาในทุกเรื่อง” 

นางสาววันวิสาข์ คูริพรรณ์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น 
และสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 “ภูมใิจทีม่หาวทิยาลยัครบ 12 ปีแล้ว 

ยิ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้น 

โดยเฉพาะกับการก้าวสู ่มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล ดิฉันมองว่าเป็นเร่ืองที่ดีมากๆ 

และสามารถเกิดขึน้ได้แน่นอน เน่ืองจาก

มหาวทิยาลยัมทีรัพยากรทีม่คีณุภาพไม่ว่า 

จะเป็นคณะผู ้บริหาร อาจารย์และ 

เจ้าหน้าที ่ล้วนแต่ส่งเสริมให้มหาวทิยาลยั

พฒันาในทศิทางทีเ่จริญขึน้ อนัจะส่งผล

ให้นักศกึษามคีณุภาพและเป็นทีต้่องการ

ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วย”

นางสาวภัทรภร พิบูลย์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นายปฎิภาณ สิงห์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางสาวศุภลักษณ์ มานะลัภนเจริญ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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ข่าวต่อ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 12 ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2559 
นับเป็นก้าวสู ่...ทศวรรษที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงได ้ จัดงาน “12 ปี 
RMUTP คิด(ส ์ )ดี ท�าดี . . .เพื่อ
สังคม” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระหว่างวันที่ 18 - 20 
มกราคม 2559 
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เป ิดเผยว ่า 
แนวคิดการจัดงานคร้ังน้ี มุ ่งเน้น 
ในเรื่องของการกระตุ ้นจิตส�านึก 
ให ้ น� า คุณค ่ าของบุ คคล ในการ 
ด�าเนินชีวิตทั้งในเร่ืองการงานและ
ส่วนตัวให้มีคุณธรรม มีหลักคิดและ
การปฏิบัติหรือการประพฤติตนที่ดี 
มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพือ่ส่วนรวม ท�าตวัเป็นแบบอย่างทีด่ี 
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญ
กับบุคคลที่คิดดี ท�าดีอย่างต่อเน่ือง 
โดยให้รางวัลกับผู้ท�าคุณประโยชน์ 
ให้แก่มหาวทิยาลยั  ได้แก่ นายเวชยนัต์ 
เฮงสุวนิช นักวชิาการอสิระ ดร.ชวลิต 
นิ่มละออ CEO บริษัท โอเรียลตอล 
การ์เมนท์ จ�ากัด นายวเิชยีร สุนทรประสาท 
เจ้าของกิจการ ร้าน พี.วี.ซี. วิเชียร 
188 นายปัณณวัชร์ เดชะปัญญา 
ครูสอนขับร้อง วิทยากรอิสระ และ
ศลิปิน นางสาวจินตนาภรณ์ จิกิตศลิปิน 
รั กษาราชการสภาอุ ตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว จ.สระบุรี นายโกศล 
พรพัฒนนางกูร นายกสมาคม
ศิ ษย ์ เ ก ่ า พ ณิชยกา รพร ะนคร 
แ ล ะน า ง ก ม ลทิ พ ย ์  ใ บ เ งิ น 
บ ร รณา ธิ ก า ร ข ่ า ว ก า ร ศึ ก ษ า
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
  ส ่วนรางวัลบุคคลดีเด ่น 
ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ คั ด เ ลื อ ก จ า ก
ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลยั 
ได้แก่ นายอศัม์เดชเดชา ปานท่าไข่ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  ์
กลุม่พนักงานราชการ ได้แก่ นางสาว 
หน่ึงฤทัย แก้วค�า สถาบันวิจัยและ
พัฒนา กลุ ่มลูกจ้างประจ�า ได้แก่  
นายโกวทิ พลีบรูณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มลูกจ้างประจ�า ได้แก่ นายเลียน 
ภักด ีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
      ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาธุรกิจ 
ภาคเอกชน ได้แก่ นายบญุเรียง อนิแป้น 
กรรมการบริหาร บริษัท จี.มาร ์ค 
ซิสเท็ม จ�ากัด นายกิจจา ชาวศรี 
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท กิจจา 
วอเตอร ์ป ั ๊ ม เอ็น จิ เ นีย ร่ิง จ�า กัด 
นายปรมนทร์ นิยมพันธ ์CEO บริษัท 
พเีอโฟน จ�ากัด บรษัิท พเีอโฟนอมิพอร์ต 
จ�ากัด และบริษัท พีเอไดอารีสูท จ�ากัด 
นายธนพล บุณย์ดุสิต Supervisor 
Front office นางสาวเฟ่ืองลดา จ้ีอุน่ 
กรรมการผู้จัดการ บรษัิท แจนยวัร่ีฟิฟธ์ 
จ� า กั ด  ส าขาวิ ช า ก า ร  ไ ด ้ แ ก ่ 
รศ.ดร.ณัฎฐา จุฑาภัทร ที่ปรึกษา 
อ ธิ ก า ร บ ดี ด ้ า น วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.สุพรรณบุรี 
ส า ข า บ ริ ก า ร สั ง ค ม  ไ ด ้ แ ก  ่

ต่อข่ำวหน้ำ 1 น า ง ส า วญา ณิ ช า  ศิ ริ มู ล กุ ล 
ผู้สือ่ข่าวภาคสนาม สถานีข่าวโทรทศัน์ 
TNN 24 นายวิชั ย สีหาพรหม 
Creative/co-producer/ออกแบบ 
 นอกจากน้ีรางวัลนักวิ จัย
ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ 
คณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
ออกแบบแฟชั่น สาขาสังคมศาสตร์ 
ได้แก่ ดร.ขวญัฤทยั บญุยะเสนา 
คณะบริหารธุรกิจ ด้านการน�า
ผ ล ง าน วิ จั ย ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ชน  ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ อาจารย์สุนัน มนต์แก้ว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ช่วยราชการกอง
นโยบายและแผน หน่วยงานบริหาร
งานวจัิยดเีด่น ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ผู้มีผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล ้อม 
ดี เด ่น สาขาช ่ างฝ ีมือ ได ้แก  ่
อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศิลป์ 
ได ้แก ่ อาจารย ์รุ ่งฤทัย ร�าพึงจิต 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขา
สิง่แวดล้อม ได้แก่ อาจารย์สัมภาษณ์ 
สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
 ผู ้แต ่งกายผ ้าไทยดี เด ่น 
ฝ่ายหญิง ได ้แก ่ นางอุบลวัลย ์ 
อนิทรปัญญา คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น
ฝ่ายชาย ได้แก่ นายอารยะ ไทยเทีย่ง 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 
ผู้มีบุคลิกภาพดีเด่นฝ่ายหญิง ได้แก่ 
อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด คณะ
บริหารธุรกิจ ผู้มบีคุลกิภาพดเีด่นฝ่าย
ชาย ได้แก่ อาจารย์นิพล แก่นโกมล 
คณะบ ริหาร ธุ ร กิ จ  นั กบ ริ ก า ร 
วิชาการดีเด่นแบบให้เปล่า ได้แก่ 
อาจ า รย ์ ก รณ ์ พ งศ ์  ทอ งศ รี 
คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์และ 
การออกแบบ บคุคลทีค่ดิสร้างสรรค์ 
ท�าอย่างมอือาชพี ได้แก่ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนา
นักศกึษาและส�านักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในผลงานเรือ่ง 
ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม รางวัล 
ผู ้มีสื่อการสอนและนวัตกรรมทาง
ด้านการเรียนการสอนดีเด่น ได้แก่ 
ว่าที ่ร.ต.วชัระ โพธิสรณ์ คณบดคีณะ
ศิลปศาสตร์ นายธานี สุคนธะชาติ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 
 ส�าหรับกิจกรรมที่ จัดขึ้น 
ล้วนน่าสนใจและหลากหลาย ตลอดทัง้ 
3 วนัทีจั่ดกิจกรรมดงักล่าวโดยวนัแรก 
เร่ิมจากพธีิถวายสกัการะ พลเรอืเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมุพร 
เขตอุดมศักดิ์ ต ่ อด ้ ว ยพิ ธี ส งฆ  ์
การมอบทนุการศกึษาและพธีิเปิดงาน 
จากน้ันเป ็นพิ ธีมอบรางวัลบุคคล
ดีเด ่นและผู ้ท�าคุณประโยชน ์แก ่
มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ต่อด้วย
การเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ 
ผลงานทางวชิาการและวจัิย การบรกิาร 
วิชาการแก ่สั งคม นิทรรศการ 
แนะน�าหลักสูตรโดยให้โควตาพิเศษ
ส�าหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ 
ทีม่หาวทิยาลยัฯ และการจ�าหน่ายสนิค้า
ราคาถูก
 ส่วนวนัทีส่องเป็นการแข่งขนั
ทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร ์

ชงิถ้วยรางวลั พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี การแข ่งขันหุ ่นยนต  ์
รอบคัดเลือก การแข่งขันทักษะ
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ชิ ง ถ ้ ว ย ป ร ะ ท า น 
พระเจ ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้า 
โสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาต ุต่อด้วย 
การประกวดเขียนแผนการตลาด 
การแข่งขนั IT Contest และการอบรม
การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ จากน้ัน 
เป็นการประกวด Music Video 
ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” 
การอบรมการจัดถาดเอนกประสงค์
จากผืนผ้า/การใส่สีให ้ผ ้าพันคอ/ 
การท�าชูชิหน้าต่างๆ ตลอดจนการ
อบรมและเสวนาด้านการโรงแรม
 วนัสดุท้ายในช่วงเช้าเป็นการ
แข่งขันหุ่นยนต์รอบตัดสิน ต่อด้วย
การแข่งขัน Logistics การแข่งขัน
ทักษะมัคคุเทศก์ในระดับอุดมศึกษา 
การแข่งขันทักษะการผสมเคร่ืองดื่ม
บาร์เทนเดอร์ การประกวดภาพยนตร์สัน้ 
“เป็นหน่ึง ไม่พึ่งยา” การประกวด 
แข่งขนัด้านทกัษะคอมพวิเตอร์ในการ 
ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั นอกจากน้ี 
ยงัมกีารอบรมอาชพีคอื ท�าเครือ่งดืม่ 
ชงกาแฟ การท�าไอศครีมโยเกิร์ต 
การจัดสวน
 ป ี น้ี ได ้ จัด กิจกรรมพิ เศษ
คือ การมอบโล่รางวัลให้กับเยาวชน
เพราะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยิน
ประโยคที่ว่าเด็กในวันน้ีคือ ผู้ใหญ ่
ในวันข้างหน้า หากผลักดัน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร 
มีผลการเรียนดี และอุทิศตนให้เป็น
ประโยชน์ต ่อส ่วนรวมและสังคม 
จะเป็นพลังส�าคัญที่ขับเคลื่อนสังคม
ไทยให ้ เป ็นสั งคมที่ ดี มี ความสุข 
มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึงความ
ส�าคัญร ่วมส ่งเสริมเยาวชนไทย 
โดยค ้นหาเยาวชนที่มีความขยัน 
หมัน่เพยีร มคีวามประพฤตดิ ีและเป็น 
ผู้ทีเ่ห็นความส�าคญัด้านการท�านุบ�ารงุ
ศลิปวฒันธรรม มคีวามภูมใิจในความ
เป็นไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
เยาวชนท�าความดีมากยิ่งขึ้น และ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ท�าดีต่อไป 
อย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังสร้าง
สังคมไทยให ้ เติบโตอย ่างยั่ งยืน 
จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทยีบเท่าส่งผลงานเข้าคดัเลอืกรางวลั 
“เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจ�าป ี
2559” โดยผู้ผ่านการคดัเลอืกจะได้รบัโล่ 
พร้อมเงินรางวัล รวม 18,000 บาท 
และผู้ผ่านเข้าในรอบคัดเลือกรอบแรก 
ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้วย
 นอกจากน้ี ภายในงานยังม ี
การจัดกิจกรรมรับบริจาคหนังสือ ใน
โครงการหนังสือเพื่อน้องปีที่ 2 โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครร่วมกับหนังสอืพมิพ์คมชดัลกึ 
เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้รักการอ่าน 
และรู้จักการเป็นผู้ให้ รวมถึงแบ่งปัน 
สิ่งของให้แก่เพื่อนๆ ผู้ด้อยโอกาส 
และถวายเป ็นพระราชกุศลแด ่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิลอดลุยเดช ในวนัที ่19 ธันวาคม 
2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 
บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล 
ศูนย ์พณิชยการพระนคร ผู ้สนใจ 

สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
 จากผลการจัดอันดับคุณภาพ 
การศกึษาด้านวชิาการของมหาวทิยาลยั
ทั่ ว โ ลก จ� านวน 23 , 895 แห ่ ง 
โดยเว็บโบเมตริกส์ ประเทศสเปน 
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร)   
ติดอันดับ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและอยู่ในอันดับ
ที่ 26 ของประเทศนั้น ถือเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมใิจของมหาวทิยาลยัฯ ทีต่ดิ
อนัดบัมหาวทิยาลยัคณุภาพของประเทศ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบด ีได้
ก�าหนดทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัฯ 
เพือ่สนองตอบการศกึษาส�าหรับอนาคต
ทีย่ัง่ยนืว่า จะน�าพาราชมงคลพระนครสู่ 
“มหาวิทยา ลัยแห ่ ง โลกดิ จิ ทั ล” 
หรือ Digital University โดยน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
กับการท�างานและการจัดการศึกษา
เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น เพื่อปรับตัว 
ให้เข้ากับการแข่งขันของนานาประเทศ
และ เป ็ นการขานรั บน โยบาย รั ฐ 
ในโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม (Digital Economy) ด้วยการใช้ 
สื่ อ ดิ จิ ทั ล ห ล า ย รู ป แ บ บ ม า ใ ช  ้
ในการจัดการเรยีนการสอน การจัดให้ม ี
ห้องเรียนแบบ Smart Classroom 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย 
เพื่อสร้างความช�านาญในการใช้ ICT 
การให ้ความรู ้ เรื่องโลก การเป ็น 
ผู้ประกอบการที่ดีในโลกดิจิทัล โดยให้
ความส�าคัญด้านการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ละเลยก็คือ 
การปลูกฝังเรื่องทักษะชีวิตหรือ Soft 
Skill ที่นักศึกษาต้องเป็นทั้งคนดีและ
คนเก่ง มีภาวะความเป็นผู้น�า และ
รับ ผิดชอบต ่อสั งคม ผลิตบัณฑิต 

ให้เป็นที่ต ้องการของตลาดแรงงาน 
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พร ้อมก ้าวสู ่
ม ห า วิ ท ย าลั ยดิ จิ ทั ล ด ้ ว ยก า รน� า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  ้
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผ่านห้องเรยีนแบบ Smart Classroom 
การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
โดยมุ ่งเน้นการเรียนผ่านการปฏิบัติ 
เพื่ อกระตุ ้นให ้ นักศึกษาเ กิดความ
สนใจในการเรียนรู้และเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศกึษา รวมทัง้การจัดเก็บคลงัความรู ้
ด้านวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูล
ด้านการวจัิยและด้านการบรหิารจัดการ 
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ 
เข้าถึงง่ายบนพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้
ด�าเนินการด้านความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการบริการวิชาการทั้งในและ 
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ที่ส�าคัญคือ
ได้จัดให้มีการบูรณาการองค์ความรู ้
ทั้งด้านวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอนงานวิจัย การบริการสังคมและ
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอกย�้าการ
เป ็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน�า
ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ และ
พร้อมก้าวสู ่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วย
การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผ่านห้องเรียนแบบ Smart Classroom 
รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย 
และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย 
บนพืน้ฐานเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตความเร็วสงู 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการ 
ด ้ านความร ่ วมมือ กับภาครั ฐและ
เอกชนในการบริการวิชาการทั้งในและ 
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” อธิการบดี
กล่าวทิ้งท้าย

 มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ราชมงคลพระนคร ก�าหนดเข ้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 30 
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุ รี ป ี น้ีมีบัณฑิตจาก 
ราชมงคลพระนครทีจ่ะเข้ารับพระราชทาน
ปรญิญาบตัร จ�านวนทั้งสิ้น 2,952 ราย 
ส�าหรับผู ้ที่ ได ้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 
มจี�านวนทัง้สิน้ 4 ราย ดงัน้ี คณุหญงิปัทมา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตตมิศกัดิ ์นายพรีพฒัน์ ศรีสกุลภิญโญ 

ร่วมยินดี “บัณฑิตใหม่” ร้ัวราชมงคลพระนคร ปี 58
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู วิทยาศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนางสาว 
สิรลัิกษณ์ โกวทิจินดาชยั ศลิปศาสตรบณัฑติ 
กิตติมศักดิ์ ทั้งน้ีก�าหนดการซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 30 
โดยการซ ้อมย ่อยรวมทั้ ง 9 คณะ 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 3 
อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการ
พระนคร และการฝึกซ้อมใหญ่ ในวันที่ 
19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่www.rmutp.
ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6022
 “ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่าน 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไปเข้า
ร่วมงานดังกล่าว โดยเฉพาะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่จะเข ้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งในงานน้ี 
ได้เปิดโควตาพิเศษให้กับนักเรียน
ที่เข้าร่วมงานครั้งน้ีด้วย ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ที่ผ่านมาได้เปิด
รับสมัคร เข ้ าศึ กษาต ่อ ในระบบ
โควตาพิเศษมากมาย เช่น โควตา
นักกีฬา โควตาส�าหรับผู ้มีผลการ
เรียนดี โควตาโรงเรียน ที่ส�าคัญได้
เปิดรับตรงโดยไม่ตัดสิทธ์ิแอดมิชชั่น 
ซึ่งขณะนี้ก�าลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 

ประจ�าปีการศกึษา 2560 ในหลกัสตูร 
4 ปี และ 5 ปี จ�านวน 9 คณะ
คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 
คณะเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะศลิปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้สนใจ
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.
rmutp.ac.th หรือ http://www.
rmutp.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ – 15 มีนาคม 2560 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ส�านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 
ราชมงคลพระนคร โทร.0-2665 -3777 
ต่อ 6105” รศ.สุภัทรา กล่าว
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ซุบซิบริมร้ัว
	 สวัสดีค ่ะขาเม้าท  ์
ทุกท ่าน พบกันอีกแล ้วนะคะ 
ฉบับที่แล้วเม้าท์มอยกันยังไม่สะใจ 
เรามาเม้าท์ฉบับน้ีกันต่อดีกว่าค่ะ 
ว่าแต่เม้าท์รอนานและน้า หนาวนี ้
ไม ่ มี ใครชวนเม ้าท ์ ไปไหนเลย 
สงสัยจะต ้องอยู ่ เฝ ้ากรุงเทพฯ 
แน่ๆ เลย แง้ๆ ง้ันก็ขอเม้าท์เลย 
ดีกว่าแอบนอยส์ ●●มาเม้าท์มอย
ที่ผู ้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ 
ผ ศ . ยุ ท ธ ภู มิ  ส ว ร ร ณ เ ว ช 
รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา
และศิษย์เก ่า ที่ ใส ่ใจนักศึกษา 
เป็นอย่างมาก เปิดศนูย์ Hot Line 
ให้นักศึกษาได้มีที่ปรึกษาปัญหา 
ไม ่ว ่าจะเป ็นเรื่องเรียน เรื่อง
เพื่อน หรือเร่ืองอื่นๆ โดยข้อมูล
จะถูกเก็บเป็นความลับ เพือ่ช่วยให้
นักศกึษาทีศ่กึษาอยูใ่นรัว้ราชมงคล
ของเราได้สบายใจ เป็นไงหละ 
ผู้บริหารของเราทุ่มเทเพื่อนักศึกษา
อย่างแท้จรงิ นักศกึษาทีส่นใจสามารถ

โทรปรึกษาได ้ที่  0-2665-3754 
หรือว่าจะเป็นทาง (socialmedia)
L ine ID :yut thapoom.s5335E-
mail:std@rmutp.ac.th และ Facebook 
Fanpage: www.facebook.com/
rmutpcounselingservice/ หรือ
จะปรึกษาเป็นกลุ่ม ปรึกษาส่วนตัว 
ก็สามารถเดนิเข้าไปปรึกษาได้เลยจ้า 
ที่กองพัฒนานักศึกษา ●●มาที่
คณะกันบ้างค่ะ กับคณะเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน ราชมงคลพระนคร 
ที่ผงาด! โกอินเตอร์ จนได้รับ 
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 
ผลิตหนังส้ันและแลกเปล่ียนเรยีนรู้ 
วัฒนธรรม ณ สาธารณ รั ฐ
เกาหลีใต้ จากกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ซึ่งได้ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่ อ เป ็นตัวแทนประเทศไทย 
จ�านวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ 
“18th ASEAN-Korea Future-

Oriented Youth Exchange 
Program” โดยโครงการดังกล่าว 
จะคัดเลือกเยาวชนจากประเทศ
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี 
จ�านวน 80 คน มาร่วมท�ากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ผ่านการแสดงทาง
วฒันธรรม และสร้างแรงบนัดาลใจ 
ในการก�าหนดอนาคต เพื่อสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร ่งของกลุ ่ม
ประเทศอาเซียนในประชาคมโลก 
ภาย ใต ้ หั วข ้ อ  “ASEAN – 
KOREA Youth, Capturing 
Seoul on Film” ●●เด็กๆ
วิศวกรรมศาสตร์เค้าก็มีกิจกรรม
ดีๆ เหมือนกันนะคะ กับสาขา
วิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล
พระนคร โดยนักศึกษาชั้นปี 2 
ทีม Brain Storm Secrets 
ได ้ รั บรางวั ลชนะ เ ลิศ ในการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ย ู
โ รบอทเกมส ์  (CRU Robo t 

Games) ประจ�าปี 2559 ระดับ
อดุมศกึษาและอาชวีศกึษา คร้ังที ่7 
“การแข ่ ง ขั น หุ ่ น ยนต ์ พัฒนา
อุ ต ส าหกร รมพ ลั ง ง าน ไฟฟ ้ า 
สู่ยุค AEC เยาวชนท�าได้” ขณะที่ 
นักศึกษาชั้นป ี 1 รุ ่นน ้องจาก
ทีม Brain Storm New Blood 
ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการ
แข่งขันเดียวกัน ซึ่งการแข่งขัน
ครั้งน้ีได้รับความสนใจจากสถาบัน
อุดมศึกษาทั่ วประเทศ สมัคร
ร ่ วมแข ่ งขันจ� านวน 28 ทีม 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เป็นไงล่ะแจ๋วไม่เบา ●●ด้าน
งานประดิษฐ์ประดอยต้องยกให้
คณะน้ีเลยจ้า...คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ คราวน้ีจัดท�า
พวงมาลารูปแบบเอกลักษณ์ไทย 
คงไว้ซึ่งความงาม ของศิลปะงาน
ประดิษฐ์แบบไทย ถวายสักการะ 
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยได้รับการมอบหมายจากส�านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี
พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายก-
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) วางพวง
มาลาในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ 
เมือ่ 10 ธันวาคม 2559 ณ พระทีน่ั่ง
ดุ สิตมหาปราสาท พระบรม-
มหาราชวัง แหมๆ ไม่ธรรมดา
จริงๆ เม้าท์มอยกันซะมันหยดเชยีว 
เอาเป็นว่าคณะไหนอยากตกเป็นข่าว
เม้าท์ก็ส่งมาได้เลยจ้าทุกช่องทาง 
ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter 
และเมล cci@rmutp.ac . th 
ก่อนที่จะไปจริงๆ ขอขายของก่อน
แล้วกันนะคะ ม.ท้าฝัน กลับมา 
ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะคะ ส่วน 
จะเป็นตอนใด คณะไหนบ้าง สามารถ
ติดตามรับชมได้ค่ะ เร่ิมตอนแรก 
วันที่ 7 มกราคม 2560 ทาง ททบ.5 
เวลาประมาณ 11.00 น. จ้า ฉบับนี ้
ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัด
หลกัสตูรอดุมศกึษา ครัง้ที ่21 “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” เพือ่ประชาสมัพนัธ์
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมแนะแนวการศึกษา ให้แก่นักเรียน 
ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย และผู้ทีส่นใจ ณ อาคารจักรพนัธ์เพญ็ศริ ิมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมด้วย
อาจารย์จากคณะต่างๆ ให้การต้อนรับ นาง ลู เจิน หลิง รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุงฮวา ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการข้อตกลง 
การจัดหลักสูตร 2+2 ร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

ตลำดนัดหลักสูตร

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อรายงานผลปฏิบัติการ 
และร้าน @RMUTP พร้อมทั้งแผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 รวมถึงการระดมสมองร่วมกับผู้ประกอบการภายใต้ 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส�านักงานอธิการบดี เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมมือไต้หวัน

 สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ราชมงคลพระนคร FM.90.75 MHz 
จัดโครงการ “DJ วัยมันส์ สร้างสรรค์สื่อดี” ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในอาชีพ 
นักจัดรายการวทิย ุโดยได้เชญิ DJ ดงั คณุอ้อย นภาพร ไตรวทิย์วารีกุล จากรายการ 
คลับฟรายเดย์ คลื่น Greenwave FM. 106.5 MHz ซึ่งอยู ่ในวงการวิทย ุ
มาอย่างยาวนานและมีประสบการณ์สูง มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เมื่อเร็วนี้

DJ วัยมันส์

พัฒนำศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ

มอบอุปกรณ์ขำเทียม

 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อ ธิการบดี  มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ
คณะผู ้ บริ หารระดับสู งของ 
Yunnan Nanfang Education 
Investment Group จาก
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
ณ ห้องประชมุรพพีฒัน์ ส�านักงาน
อธิการบด ีศนูย์เทเวศร์ เมือ่เร็วๆ น้ี

จีนมำเยือน

 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ 
รองอธิการบดีฝ ่ายบริการวิชาการ 
และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 
เครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบ 
อปุกรณ์ช่วยเหลอืผู้พกิารให้สถาบนัสรินิธร 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ และศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
คนงาน กระทรวงแรงงาน จังหวดัปทมุธานี 
เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท-
สมเดจ็พระปรมนิทรทหาภูมพิลอดลุยเดช 
รัชกาลที่ 9 ณ สถาบันสิ รินธรฯ 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
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Life Style
ตะลอนเที่ยวสบายกระเป๋า

 สวั สดี ค ่ ะท ่ าน ผู ้ อ ่ านที่ รั ก 
ทุกท่าน พบกันเป็นฉบับที่ 2 แล้วนะคะ 
ฉบับที่แล้วเราไปแอ่วเหนือตามรอย 
พ่อหลวงรัชการที่ 9 แบบพอเพียงกัน 
ณ เชียงใหม่ เงินในกระเป๋ายังไม่ค่อย 
ฟื ้นตัวเลยค่ะ...คราวน้ีขอไปแบบ 
ไม่ไกลแต่ไปอย่างเจ้าหญิงแล้วกันน้า 
ซึง่คราวน้ีขอเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
นะคะสะดวกดีค่ะ
 วันแรกและที่แรก เราไป 
กันที่ Palio ค่ะ ถ่ายรูปสวยๆ ไว้เปลี่ยน
โปรไฟล์ซะหน่อย 55 เดินเล่นถ่ายรูป 
อยู ่ซักพักท้องก็เริ่มร ้องค่ะ ใช ่ซิคะ
เพลิดเพลินจนถึงเที่ยง คงต้องหาอะไร 
ใสท้องกันแล้ว ที ่Palio เค้าก็มีร้านอาหาร
หลากหลายร้านไว้ให้บรกิารนักท่องเทีย่ว
นะคะ เลือกเอาที่ชอบได้เลย ส่วนเจ ้
ขอเลือกแบบสบายกระเป๋านิดนึงเนอะ 
ขอเลือกเป ็น MK แล ้ว กันนะคะ 
หลังจากที่อิ่มหน�าส�าราญแล้ว ก็ได้เวลา
ตะลอนต่อแล้วหละคะ แหมคณุพระอาทติย์

ก็ช่างกะไรพักร้อนบ้างก็ได้นะคะ ถึงแม้
อากาศจะไม่ร้อนมากแต่แสงแดดก็ไม่
น้อยหน้าเช่นกันค่ะ 
 ที่สอง พออิ่มหนังท ้องตึง 
ห นั งตา ก็ เ ร่ิ มหย ่ อน เ ร าว ่ า เ ข ้ า
ที่พักไปแอบงีบซักแป๊บท่าจะดี แต่
ก ่อนถึงที่พักน่ีซิตาดันเหลือบไปเห็น 
สิง่ก่อสร้างอนัสวยงาม น่าลงไปชกัภาพ 
อย่างยิ่ง ไหนๆ ก็ผ่านมาแล้วอย่าให้
พลาดนะคะท่านผู้อ่าน สถานที่ว ่าน้ี 
ก็ คื อ  Toscana va l l e y แหมๆ  
เหมือนหลุดมาอยู ่ต ่างประเทศยังไง 
ก็ไม่ปาน ถ้าจะให้ดีอากาศเย็นกว่าน้ี
อีกซักหน่อยใส่หมวกไหมพรหมมายืน 
ถ่ายรูปน่ีใช่เลยค่ะ หลังจากที่ท�าเนียน
เก็บภาพไปเล็กน้อยก็เดินทางต่อไป
ยังที่พักน่ันก็คือ Belmont village 
ซึ่งราคาก็ประมาณ 1,500-2,000 บาท 
จ้าแต่ทางไปอาจจะทดสอบโช๊ครถเรา 
ซกัหน่อยคะ หลมุบ่อเยอะไปหน่อย บอก
คนขับให้เบาๆ นิดนึงก็ดีค่ะ พอถึงที่พัก 

เชค็อนิเรียบร้อยเข้าห้องได้ก็เปลีย่นเป็น
ชดุสบายๆ กระโดดลงทีน่อนก่อนเลยจ้า 
พอตื่นขึ้นมาเดินออกไปนอกบ้านถึงได้
เห็นว่าโอ้...ว้าว บรรยากาศร่มร่ืนมาก 
ตามทางเดินตกแต่งสวยดีค ่ะ พื้นที่
ทั้งหมดไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีกิจกรรมให้
เล่นอยู่หลายอย่าง มีกอล์ฟ ปิงปอง 
และบาสเก็ตบอล ให้เล่นฟรี อุปกรณ์
พร้อม แล้วก็มีจักรยานให้ปั ่นด้วยค่ะ 
จัดซิคะจักรยาน 1 คันปั่นให้รอบ ปั่นไป 
แวะถ่ายรปูไป เพลนิเลยค่ะ มองนาฬิกา 
อีกที 4 โมงกว ่าแล ้วหรอน่ีรีบเอา
จักรยานไปคืนซิ คะ แล ้ วอาบน�้ า 
แต่งตัวสวยๆ ไปทานอาหารเย็นกันค่ะ 
เน่ืองจากไม่เคยไปแบบหรูหรา วันน้ี 

ขอจัดซักหน่อยนะคะ กับ Midwinter 
Green ทางไปเขาใหญ่ เลยโรงเรียน
นานาชาติ เซนต์สตีเฟนไปหน่อยอยูซ้่ายมอื 
ติดริมถนนธนะรัชต์ ระหว่างรออาหาร
ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพซะหน่อย 
นานๆ จะได้หรูกับเค้า 55 มีแต่อาหาร
น่าทานทัง้น้ัน สรปุมือ้น้ีสัง่ไป 4 อย่าง + 

ของหวาน ทานกัน 3 คนกับบอดี้การ์ด อิอิ 
ราคาเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 1,500 บาท 
พุงกางทีเดียวค่ะ ถึงอาหารจะแพง 
แต่บรรยากาศดีมากค่ะ หารกับบอดี้-
การ์ดอีก 2 คน ก็ประมาณ 500 นิดๆ 
แอบมีเหง่ือตกค่ะ ทานไป ฟังเพลงไป 
มองวิวไป คุยกันไป อะไรนะ 4 ทุ่มแล้ว 
แหมๆ เวลาน่ีเดินไวจริงๆ นะคะ
ท่านผู้อ่าน ได้เวลากลับห้องกันแล้ว
ล ่ะค ่ะ คืนน้ีของีบเอาแรงก ่อนน ้า 
 วั นที่ ส อ ง  ขอต ้ อ น รั บ สู  ่
วันที่สองค่ะท่านผู้อ่าน เริ่มต้นวันด้วย

การทานมื้อเช้าที่ทางรีสร์อทจัดให้ค่ะ
จากน้ันก็ไป sheep land ค่ะ อยูบ่นเส้น 
ถ.ธนรัต ก่อนถึง smoke house ทีท่�ากระเป๋า
ตังค์เราเจ็บมื้อเย็นเมื่อวานไปนิดเดียว 
เสี ยค ่ า เข ้ าชม คนละ 40 บาท 
ซื้ อหญ ้ า กับนม เลี้ ย งน ้ อ งแกะอี ก 
อย่างละ 20 บาทค่ะ หลังจากเซลฟี่ 
กะน้องแกะแล้วก็ได้ตะล่อนไปต่อที่ 
Panther creek resort ดินแดน 
แห่งคาวบอย ตรงไปทาง ถ.ธนรัต 
แล้วเลี้ยวซ้าย ไปทางเดียวกับโบนันซ่า 
จากน้ันจะมีป้ายบอกเอง จนถึงทาง 

สามแยก ทีเ่ลีย้วซ้ายไปโบนันซ่า เลีย้วขวาไป 
panther creek ค ่ะ แป ๊ปเดียว 
ก็ถึงแล้ว เสียค่าเข้าชมคนละ 50 บาท 
ซึ่งสามารถน�าคูปองน้ีไปแลกน�้าฟร ี
ข้างในได้ค่ะ เช่น โค้กกระป๋อง ข้างในเป็น
ที่พักค่ะ แต่ละตึกก็มีห้องพักนะคะเป็น 
ไสตล์คาวบอย ถัดจาก panther creek 
ก็แวะมาโบนันซ่า ตรง adventure zone ค่ะ 
มี ให ้ เ ล ่ นหลากหลายมาก ครั้ ง น้ี 
มาแบบเจ้าหญิงค่ะ ถ้าครั้งหน้ามาแบบ
สมบุกสมบันรับรองไม่พลาดแน่นอน 
จากน้ันก็ถึงเวลาที่ต้องกลับสู่กรุงเทพฯ

แล้วค่ะท่านผู้อ่าน แต่ติดตรงเที่ยงพอดี
น่ีซิ เลยต้องแวะกิน สเต็กที่โชคชัย 
ก่อนกลบัขอบอกว่าอร่อยมากต้องไปลอง 
หลังจากที่พักทานมื้อเที่ยงเราก็ยิงตรง
เข้ากรงุเทพฯ กันอย่างสบายใจ ปิดทรปิน้ี 
อย่าพูดถึงเรื่องเงินเลยค่ะบอกแล้วไป
อย่างเจ้าหญิง ว่าแต่ทริปหน้าเราจะไป
ไหนกันดีน้า เอาเป็นว่าเจ้ขอไปคิดก่อน
แล้วกัน ฉบับน้ีต้องขอขอบคณุภาพสวยๆ
ค่ะเครดติใต้ภาพเลย และขอบคณุข้อมลู
ดีๆ ที่เป็นแนวทางให้เราได้ไปเที่ยวกัน 
จาก www.pantip.com นะจ๊ะ
 

น�้าลายสอ

 สวัสดีค ่ ะ ผู ้อ ่ านทุกท ่าน 
ยินดีต้อนรับเข้าสู ่ปีใหม่ 2560 เริ่ม
ศั กราชใหม ่ขอให ้ทุ กท ่ านสุขกาย 
สบายใจ มีความสุขตลอดปี ที่ส�าคัญ
มีตังค์ใช้ตลอดไปด้วยนะคะ เพิ่งจะผ่าน
วันปีใหม่ไปไม่นานแต่เชื่อว่าหลายๆ
ท่านก็ยังคงเดินสายแจกของสวัสด ี
ปีใหม่กันอยู ่ใช ่ไหมคะ ถ้าอย่างน้ัน 
ฉบับที่  2 ของคอลัมน ์น�้ าลายสอ 
ที มงานขอน� า เสนอของฝากชั้ นดี 
ราคาถูกใจผู ้ ให ้ รสชาติ ถูกใจผู ้รับ 
อย ่างคุก ก้ีแบรนด ์ “Chotiwet” 
(โชติเวช) คุกก้ี...ที่อร่อยที่สุดในโลก 
มาเป็นอกีหน่ึงตวัเลอืกของผู้อ่านกันนะคะ
 “Chotiwet” คกุก้ีชอ็กโกแลตชพิ 
ที่มีกลิ่นหอมละมุน รสหวานละไม 
ผลิ ต ภัณฑ ์ จ า กคณะ เ ทค โ น โ ลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ภายใต้การดแูลของ 
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ก่ีอาริโย คณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
เป ็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่ ได ้ รับ 
ความนิยมสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
และเป็นทีก่ล่าวขานทัง้คนใน คนนอก 
โดยเฉพาะแขกของมหาวิทยาลัย 
ทีเ่ม่ือได้ชมิเป็นต้องหยดุไม่อยูกั่นเลย 
ทีเดียว ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ได้เล่า
ให ้ทีมงานฟ ังว ่ า คุก ก้ีแบรนด ์ 
Chotiwet เป ็นสูตรที่อาจารย  ์
ได้ท�าการปรับปรุงสูตรด้วยตนเอง
เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2536 จนกระทั่ง
ปัจจุบนั จากการสัง่สมประสบการณ์
ในรายวิชาเบเกอรี่ รวมไปถึงการ
สอนหลั กสู ตรวิ ชาชีพระยะสั้ น 
ให ้ กับประชาชนทั่วไป โดยปรับ
รสชาติให ้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้บริโภคมากที่สุด ตัวคุกก้ีจะมี
รสชาติไม่หวานมากเหมาะส�าหรับ
ผู ้รักษาสุภาพ อีกทั้ งยังมีความ
กลมกล่อม มกีลิน่หอม ชิน้ใหญ่ จุดเด่น

อยูท่ีส่่วนผสมทีม่ทีัง้เมด็มะม่วงหิมพานต์ 
อลัมอนสไลด์ ลกูเกด และชอ็กโกแลตชพิ 
เรียกได้ว ่ากัดเพียงแค่ค�าเดียวก็ฟิน
สุดๆ ไปเลย ส�าหรับที่มาของแบรนด์ 
“Chotiwet” ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ได้
น�า เอาชื่อ เดิมของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร ์  ที่ รู ้ จั ก กันดี ว ่ า 
“โชติเวช” มาตั้งนั่นเอง 
 น อ ก จ า ก ค ว า ม พิ ถี พิ ถั น 
ในการคดัสรรเลอืกใช้วตัถุดบิแล้วบรรจุภัณฑ์ 
ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ ผศ.ดร.ชญาภัทร ์
ให้ความส�าคญั โดยเร่ิมจากการออกแบบ
โครงสร้างบรรจภัุณฑ์ทีเ่ลอืกใช้วสัดชุนิด
กันความมัน สามารถป้องกันสินค้า 
ได้ตลอดอายกุารวางขาย มขีนาดกระทดัรดั 

และสามารถรับน�้าหนักสินค้าได้ ออกแบบให้เปิด–ปิด ได้สะดวกอีกทั้งยังมีลาย
กราฟฟิกที่ใช้องค์ประกอบทางด้านศิลปะเข้ามาเพิ่มความสวยงามให้บรรจุภัณฑ์ 
 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ ได้บอกถึงวิธีการท�าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส�าหรับ
ผู้ที่สนใจไว้ดังนี้ 

ส่วนผสม : แป้งสาล,ี ผงฟ,ู เบก้ีงโซดา, เนยสด, เกลอืป่น, น�า้ตาลทรายแดง, 
น�้าตาลไอซิ่ง, ไข่ไก่, วานิลา, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ, ลูกเกดด�า, อัลมอนสไลด์ 
และช็อกโกแลตชิพ

วิธีการท�า 
 1. ผสมแป้งสาลี ผงฟู และเบกิ้งโซดา เข้าด้วยกัน
 2. ตีเนยสดและเกลือป่น จนเนยอ่อนตัว ใส่น�้าตาลไอซ่ิงและน�้าตาล
ทรายแดงทีละน้อย ใส่ไข่ไก่ ตีให้เข้ากัน พอขึ้นฟูเล็กน้อย
 3. ใส ่วานิลาน�้า ใส ่แป้งทีละน้อยจนหมด ตามด้วยลูกเกด 
และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
 4. ตักส่วนผสมที่ได้ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดประมาณ 1 น้ิว วางบน
ถาดอบที่ทาไขมันบางๆ แล้วใช้ปลายส้อมกดลงให้แบนเล็กน้อย แต่งหน้าด้วย 
เม็ดมะม่วงซีกอบ ช็อกโกแลตชิพ และอัลมอนสไลด์ น�าเข้าอบที่อุณหภูม ิ
150 องศาเซลเซียส จนกระทั่งขนมเหลืองกรอบ

เทคนิค ไม่ควรตีไข่ไก่และน�้าตาลจนขึ้นฟูมากเกินไป เพราะจะท�าให้คุกกี้แบน 
ร่วน และหักง่าย

ลกัษณะทีด่ ีคกุก้ีมคีวามกรอบร่วน ไม่แตกหักง่าย เมือ่อบเสร็จ
แล้วคุกกี้จะต้องมีความอยู่ตัวดี ไม่แบน หรือขยายตัวมากเกินไป

ราคา ปริมาณ 500 กรัม ราคา 240 บาท
  ส�าหรบัท่านใดทีต้่องการหาซือ้เป็นของขวญัเน่ืองใน 
โอกาสพิเศษต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลในการเรียนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นการท�าคุกก้ีที่อร่อยที่สุดในโลก สามารถติดต่อ
ได้ที ่คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช 168 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงวชริพยาบาล เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 เบอร์โทรศพัท์ 
081-914-1681 (ผศ.ดร.ชญาภัทร์) และ 088-781-9628 

(อ.นันทวัน)  

“Chotiwet” 
  คุกกี้...ที่อร่อยที่สุดในโลก 
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