
ปล้ืม!! เว็บโบเมตริกส์จัดอันดับ
ราชมงคลพระนครอนัดบั 1 ของราชมงคล
อธิการบดี เผยทิศทางเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

ราชมงคลพระนคร
หนุนนักวิชาการปรับเพิ่ม
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความ

บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร
เปิดรับนักศึกษา ป.โท M.B.A - ป.เอก D.B.A

เวบ็โบเมตรกิสข์องประเทศสเปนจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัทัว่โลก ปลืม้ราชมงคลพระนครอนัดบั 1 
ของราชมงคลด้านคุณภาพวิชาการ รศ.สุภัทรา เผยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งเดินหน้าสู่
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

	 3	นักศึกษาราชมงคลพระนคร	นักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	รับรางวัลนักศึกษา
พระราชทาน	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน	คว้ารางวัล	ชนะเลิศประกวด
ภาพถ่ายนานาชาติ	คร้ังท่ี	12	เตรียมรับรางวัล
21	เมษายนนี้	ด้านนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	คว้าเหรียญเงินจากการ
ประกวดจัดดอกไม้ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	เผยหลักเกณฑ์
การปรับเพ่ิมเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร	
ปรับบทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาติ
ที่มีการจัดอันดับสูง	6	หมื่นบาท

ดร.ปริญญา	มากลิ่น	 ชวนศึกษาต่อปริญญาโท	M.B.A	 และปริญญาเอก	D.B.A	 เอาใจนักศึกษาวัยทำางาน	
เปิดสอนสองหลักสูตร	Young	MBA.	และ	Ex.MBA	เรียนเสาร์-อาทิตย์	นอกเวลาราชการ

สกู๊ป
พิเศษหน้า 2

นานา
สาร ะ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
กองส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้
ต้องขยาย

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3

ราชมงคลพระนครเจ๋ง! 
รับรางวัล นศ. พระราชทาน
รางวั ลชนะเลิศประกวด
ภาพถ่ายนานาชาติ พร้อมรับ
เหรยีญเงนิประกวดจดัดอกไม้



 สวัสดีค่ะพบกันครั้งนี้อากาศเริ่มร้อนแล้ว	ฉบับนี้จึงขอ

นำาเสนอ	อาการที่มากับอากาศร้อนนั่นก็คือ	อีทสโตรก	(Heat-

stroke)	 หรือโรคลมแดดนั่นเองค่ะ	 โดยอาการนี้สามารถเกิด

ขึ้นได้ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ต่างๆเลยนะคะ	

	 สำาหรับบ้านใครท่ีมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข	 เรามา

ทำาความรู้จักกับอาการนี้กัน	 	ฮีทสโตรก	 (Heatstroke)	หรือ

โรคลมแดดเกิดจากร่างกายไม่สามารถควบคุมความร้อนได้

เพราะรับความร้อนมากเกินไปนั่นเอง	 จนทำาให้ความร้อนใน

ร่างกายสูงกว่า	40	องศาเซลเซียส	และจะเริ่มเป็นอันตรายกับ

ตับ	ไต	หัวใจ	รวมไปถึงสมอง	อาจทำาให้เสียชีวิตได้เลยนะคะ		

	 ส่วนอาการของฮีทสโตรกนั่น	มีวิธีสังเกตอาการของ

สัตว์เลี้ยงดังน้ี	

			1.	อุณหภูมิในร่างกายเริ่มสูงกว่า	40	องศาเซลเซียส	

			2.	หอบ	หายใจแรง		 	

			3.	นำ้าลายไหลมาก	 	 	

			4.	ซึม			 	 	 	

			5.	เซ	สับสน	มึนงง	

			6.	กระหายนำ้า

			7.	ชักเกร็ง

			8.	อ่อนแรง

ท่ีมาของความอร่อย	หอมหวานและทันสมัย	ในร้ัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ร ้านกาแฟ	
“@ RMUTP”	พร้อมเสร์ิฟกาแฟ	นำา้หวาน	และเค้กสตูรต้นตำารบั	
ที่เน้นความใหม่	สดทุกวัน	และยังเป็นสถานฝึกอบรมอาชีพ
ให้ชุมชน	 ตลอดจนเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
อย่างครบวงจรในการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครทีมุ่ง่เน้นการเป็นมหาวทิยาลยัชัน้นำาด้านการ
ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	กล่าวถงึทีม่าของร้านกาแฟแห่งใหม่
ในรั้วมหาวิทยาลัยว่า		เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ท่ี จัด ต้ังขึ้นภายใต ้ โครงการทดลองจำาหน ่ายผลิตภัณฑ ์
ของมหาวทิยาลยัในชือ่ร้าน	“@	RMUTP”	เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
การประกอบธุรกิจและเป็นที่ทดสอบทางการตลาดแก่ผู ้
ประกอบการใหม่อย่างเช่นนักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	
(Start	 up)	 ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 นอกจากนี้
ยังเป็นการเพิ่มทักษะ	 ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนและ
นำาประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด

“ฮีทสโตรก” (Heatstroke) หรือโรคลมแดด
ภัยร้ายในหน้าร้อน วิธีสังเกตอาการและปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์เลี้ยงเป็นฮีทสโตรก

อีกหนึ่งก้าวแห่งความสำาเร็จของ ราชมงคลพระนคร

“ร้านกาแฟ @ RMUTP”

	 1.	นำาสัตว์เล้ียงออกจากบริเวณที่มีความร้อนสูงมาอยู่

ในทีร่่มทีม่ลีมโกรก	อากาศถ่ายเทสะดวก	หรอืบรเิวณทีม่คีวามเยน็

	 2.	 ให้ดื่มนำ้าเย็นหรือนำ้าอุณหภูมิห้อง	 โดยให้ดื่มทีละ

น้อย	ถ้าสุนัขของเราไม่สนใจ	ให้ใช้นำ้าซุปไก่หรือนำ้าซุปเนื้อแทน

ได้	แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรบังคับให้สัตว์เลี้ยงด่ืมนำ้านะคะ	ให้

เขาด่ืมด้วยตัวเองจะดีกว่าค่ะ

	 3.	ใช้ผ้าชุบนำ้าเช็ดตามตัวสุนัข	เน้นตามข้อพับ	ขาหนีบ	

รักแร้	 และฝ่าเท้า	 ไม่ควรพาสุนัขไปแช่นำ้าโดยตรง	 เพราะจะ

ทำาให้อุณหภูมิในร่างกายของสุนัขลดลงเร็วเกินไป	

	 4.	พาไปพบสัตวแพทย์		เพราะแม้ภายนอก	จะดูเป็น

ปกตดิ	ีแต่อวยัวะภายในร่างกายอาจม	ีบางส่วนทีเ่กดิความเสยีหาย

ผศ.รัมภา	 สุวรรณพฤกษ์	 รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เปิดเผย
เมนเูดด็ของร้าน	“@	RMUTP”ว่า	เมนทูีอ่ยากแนะนำามี	เริม่จาก	
“MOJITO”	 ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของราชมงคลพระนครเท่านั้น	
จะหารับประทานท่ีอื่นไม่ได้	 ความพิเศษของเมนู	MOJITO	นี้
อยูท่ี่ความสดชื่นของนำ้ามะนาวผสมโซดาและนำ้าเชื่อมผนวกกบั
กลิ่นหอมของใบสะระแหน่	ช่วยแก้กระหายได้เป็นอย่างดี

“สำาหรับอกีหนึง่เมนชูวนชมิอย่าง	“กาแฟลาเต้”	ถอืเป็น
อกีหนึง่เมนทูีค่ดิค้นขึน้	และได้รบัความนยิมอย่างมากของชาวไทย	

เนื่องจากไม่มีความเข้มข้นของกาแฟมากนัก	 จึงเหมาะสมกับ
ผูห้ญงิทีไ่ม่ต้องการทานกาแฟทีมี่ความเข้มข้น	ความอร่อยของ
กาแฟลาเต้คือ	 รสชาติที่กลมกล่อมของกาแฟอโรมา	 ซึ่ง
เป็นกาแฟจากยอดดอยที่มีความหอม	 มีรสชาติขมผสมรส
หวานจนเป็นเนื้อเดียวกัน	 ไม่ว่าจะรับประทานเวลาไดก็อร่อย
ทุกเม่ือ”นอกจากนี้ยังมี“ชาเขียว”	 เมนูนี้เหมาะกับทุกเพศ	
ทกุวยั	เสน่ห์ของชาเขียวคือการใช้ยอดชาเขียวอโรมาแท้	100	
เปอร์เซ็นต์	 ผสมกับผงผสมชาเขียวที่คัดสรรค์อย่างดี	 ไม่ใช่นำา
ผงชาเขียวมาปั่นอย่างทั่วๆไป	ทำาให้ได้รสชาติที่หอมหวานของ
ชาเขยีวและความกลมกล่อมของนม	ซึ่งผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับ
รสชาติชาเขียวเต็มๆ	ผศ.รัมภา	กล่าวทิ้งท้าย

	 	 ร้าน	 “@	 RMUTP”	 ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ติดกับป้ายรถเมล์	ริมถนน
สามเสน	เขตดุสิต	เปิดบริการทุกวัน	ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา	07.00	-	19.00	น.	ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ร้าน	@	RMUTP	โทร	086	9390520	คุณนริศรา	ภูคำาตา

		 5.	ใช้แอลกอฮอล์ลูบใต้ฝ่าเท้า	 เนื่องจากสุนัขระบาย

ความร้อนผ่านผิวหนังใต้อุ้งเท้า		แต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้สุนัข

เผลอเลียอุ้งเท้านะคะ

	 6.	หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเย็นคลุมตัว	โดยคลุมทิ้งไว้นาน	

เพราะจะทำาให้ตัวชื้น	 และมีโอกาสเป็นโรคผิวหนังหรือ

ปอดบวม	ทั้งยังลดการระบายอากาศ	และเพิ่มความร้อนให้กับ

ร่างกายของสุนัขด้วย

	 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ	สำาหรับการดูแล

สัตว์เลี้ยง	กันไว้ดีกว่าแก้นะคะ	โดยการให้สุนัขอยู่ในที่ร่ม

มีนำ้าให้ดื่ม	ตัดแต่งขนสุนัขค่ะ	

โดย	:	ณิชชา

ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคฮีทสโตรก
จะมีความแตกต่างกันไปตามขนาดรูปร่าง
ของสัตว์เลี้ยง หรือระยะเวลาท่ีอยู่ในที่ร้อนจัด

 ข้อมูลอ้างอิง
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http://pet.kapook.com/view116795.html

วิธีดูแลและรักษาเมื่อมีอาการฮีทสโตรก



 (ต่อจากหน้า	1)	ราชมงคลพระนครติดอันดับ 1 
	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	เปิดเผยว่า	จากการประกาศผลการ
จัดอันดับของเว็บโบเมตริกส์ของประเทศสเปนด้านคุณภาพด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก	จำานวน	23,895	แห่ง	ปรากฏว่า	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครติดอันดับ	1	ในกลุ่มของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	อยูใ่นอนัดับที	่26	ของประเทศนัน้	
ถอืเป็นอกีหนึง่ความภาคภมูใิจของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ	 ที่ผ่านมา	
มหาวิทยาลัยฯได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	 โดย
จัดให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการ	 การจัดการเรียน
การสอน	 งานวิจัย	 การบริการสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม	
เพื่อตอกยำ้าการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำาด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ	
	 รศ.สุภัทรา	 กล่าวว่า	 นอกจากนี้สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเป็น	1	ใน	5	มหาวทิยาลยัในประเทศไทยทีพ่ฒันา
ศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่มีความแรง
ภายใต้ระบบ	IPv6		Ready	Pioneer	Award	ซึ่ง	สกอ.ได้ประเมิน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงู	ประกอบด้วย		มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร	 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 นับเป็น
ความภาคภูมิใจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย
สนบัสนนุการเรียนการสอนและการบริหารงานให้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้	
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 จึงมีความพร้อม	
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนผ่านห้องเรยีน
แบบ	 Smart	 Classroom	 รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย	
และด้านการบริหารจัดการ	 เพื่อให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็วและ
เข้าถึงง่ายบนพืน้ฐานเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	 นอกจากนี้
มหาวทิยาลัยได้ดำาเนินการด้านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
ในการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง																																																																																																																																
	 ด้าน	ผศ.นิวัตร	จารุวาระกุล	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 กล่าวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ว ่า	ในอนาคตราชมงคลพระนคร
มีเป้าหมายในการขับเคล่ือน	 “โครงการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยอเิลก็ทรอนกิส์”	ด้วยยทุธศาสตร์	6	ด้าน	
เริ่มจากการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาด้วยการยกระดับ	 เพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 ไม่ว่าจะเป็น	
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
ด้านภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกบัความต้องการทัง้ภาคการศกึษา	
ภาคธุรกิจ	และภาคอุตสาหกรรม		จากนั้นเป็นการพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรู้ดิจิทัล	เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่	
ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลคือ	 เน้นพัฒนาแบบบูรณาการในด้าน
การศึกษา	วฒันธรรมและทกัษะทางอาชพีจนนำาไปสูก่ารพฒันาเป็น
คอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู ้เรียนจำานวนมาก	
ต่อมาต้องพัฒนาวัฒนธรรมการทำางานขององค์กรไปสู่การเป็น
สังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่างๆ	ที่เอื้ออำานวยทุกระดับ	 โดยคำานึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ
เข้าถึงได้ทกุที	่ทกุเวลาอย่างทัว่ถงึ	เท่าเทยีมกนัผ่านเทคโนโลยดีจิิทลั
	 นอกจากนีต้้องสร้างระบบนิเวศดิจิทลังานวจัิยเพ่ือบรูณาการ	
เข้ากบัการบรหิารจดัการวจัิยและบริการวชิาการ	ระบบนเิวศดจิทิลั
งานวิจัยคือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลสำาหรับงานวิจัยอย่าง
ครบวงจร	และเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารจดัการ
และการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลข้อมลูขนาดใหญ่
คือ	 เน้นการบริหารจัดการโดยการอำานวยความสะดวกและการ
ส่งเสริมสนับสนุนโดยการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรและนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ	 ตลอดจนเพิ่มทรัพยากรและช่องทางการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลคือ	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่	 การมีขนาดและความสามารถเพียงพอ
กบัการใช้งาน	มเีสถียรภาพทีม่ัน่คง	เพือ่เป็นพืน้ฐานไปสูก่ารต่อยอด	
กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าว

 (ต่อจากหน้า	1)	นักศึกษารับรางวัล
	 ขอแสดงความยินดีกับ	นายเอกพงษ์	นิยมจันทร์	นักศึกษา
ชัน้ปีที	่3	คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร	 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา	ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	โดยได้รับ
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน	ระดับชมเชย	สถานศึกษาขนาดกลาง	
เขตกรุงเทพมหานคร	ซึ่งนายเอกพงษ์	เป็นนักศึกษาเรียนดี	มีทักษะ
ด้านการจัดการและทำาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการดำารง
ตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

อปุนายกองค์การนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ	ถอืว่าเป็นผูม้คุีณธรรม	
จริยธรรมจึงสมควรได้รับรางวัลดังกล่าว	
	 ส่วนนายทศพล	 เกตุจำารูญ	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาต	ิ
ครัง้ท่ี	12	จดัโดยมหาวทิยาลยัศลิปากร	เนือ่งในงานวนันริศ	ประจำาปี	
2559	โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	(Prize-Winners)	ในหัวข้อ	
เย็น/COOL	ช่ือผลงาน	COLOR	OF	COOL	(สีสันของความเยน็)	ซึง่
นายทศพล	เกตจุำารญู			จะเข้ารบัรางวัลดงักล่าว	ณ	หอศลิป์	มหาวทิยาลยั
ศิลปากร	วังท่าพระ	ในวันท่ี	21	เมษายน	2559	
	 นายทศพล	กล่าวถึงทีม่าของรางวลัครัง้นีว่้า	 ได้รบัการสนบัสนนุ
จากอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ตนศึกษาอยู	่ ส่งเข้า
ประกวด	จงึอยากลองส่งผลงานเข้าประกวด	โดยมองว่า	การที่ได้รับ
รางวัลนี้เพราะความโดดเด่นของงานตรงที่	 เป็นภาพถ่ายที่มีสีสัน
สดใส	 และผ่านการตกแต่งภาพไม่มากนัก	 ผนวกกับเป็นภาพที่							
คมชัด	จงึทำาให้ภาพมคีวามเป็นธรรมชาต	ิส่วนแรงบัลดาลใจถ่ายภาพ	
ปกติชอบถ่ายภาพ	เจอแล้วน่าจะเข้ากับความเย็น	จึงไปถ่ายภาพ
ตูเ้ยน็เก่า	ซึ่งภาพที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นส่วนฝาหน้าของตู้รุ่นเก่าท่ีให้
ความรู้สึกเย็นฉำ่า	มีนำ้าเกาะ	พื้นหลังเป็นทำาให้ภาพมีความน่าสนใจ
มากข้ึน
	 นายทศพล		กล่าวว่า		ไม่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลครั้งนี้
พอได้กด็ใีจมาก	ทำาให้มกีำาลงัใจในการพฒันาฝีมอืและมคีวามมุง่ม่ัน
ทีจ่ะศกึษาด้านการถ่ายภาพอย่างจรงิจงัมากขึน้	โดยในอนาคตตัง้ใจ
เรียนด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	 เพราะได้
ใช้ความรู้ในด้านการถ่ายภาพผนวกกับความคิดสร้างสรรค์	เพื่อให้
เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสู่สายตาประชาชน		คาดว่าจะส่งผลงานเข้า
ประกวดอย่างต ่อเนื่องในการประกวดครั้งต ่อๆไป	 เพ่ือหา
ประสบการณ์ให้มากท่ีสุด
	 “สำาหรบัผูท้ีส่นใจด้านการถ่ายภาพ		หากอยากประสบความ
สำาเร็จอย่างผม	ต้องดูรูปภาพให้เยอะๆ	หลายๆ	แนวจากส่ือต่างๆ	
อย่างผมใช้วธิกีารดรููปภาพจากนติยสารและเวบ็ไซต์ของต่างประเทศ	
เพื่อศึกษามุมมอง	และแนวคิดของการนำาเสนอภาพนั้นๆ	เป็นหลัก	
และหมั่นฝึกฝนตนเองด้วยการถ่ายภาพบ่อยๆ	ที่สำาคัญคือต้องชอบ
การถ่ายภาพ	 ไม่เบื่อที่จะต้องพกพากล้องไปถ่ายภาพด้วยเสมอ”	
นายทศพลกล่าว		
	 อกีผลงานสร้างชือ่ให้กบัมหาวทิยาลยัคอื	นางสาวชัชฎา	จุม่ก๋า	
นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร	์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ได้รับเหรียญเงินพร้อมเงินรางวัล	
15,000	 บาท	 	 ในงาน	 	 “World	 Skills	 Thailand	 National	
Competition	2016”	การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ครั้งท่ี	26	
สาขาการจดัดอกไม้ประเภทเดียว	ณ	อาคาร	105ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	ท่ีผ่านมาเร็วๆ	นี้	
	 นางสาวชัชฎา		กล่าวถึงท่ีมาท่ีไปของการประกวดครั้งนี้ว่า	
พอทราบว่ามีการแข่งขันก็รีบไปสมัครด้วยตนเองทันที	 เพราะ
ชื่นชอบการจัดดอกไม้เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว	 ปีที่ผ่านมาก็เข้าร่วม
การแข่งขันแล้วได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน	 ซึ่งตนก็ไม่
ท้อแท้กระทัง่ปีนีไ้ด้เหรยีญเงนิ	คาดว่าปีหน้าจะคว้าเหรยีญทองจาก
การแข่งขันมาให้ได้	 หลังจากสมัครแข่งขันก็ไม่นิ่งเฉย	 พยายาม
ศึกษาฝึกฝนการจัดดอกไม้ในระหว่างเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียน	
พร้อมท้ังจดจำาเทคนิคการจัดดอกไม้ท่ีทันสมัยจากคำาแนะนำาของ
อาจารย์และเพื่อนๆ	ท่ีเรียนด้วยกันอย่างเอาใจใส่
	 นางสาวชัชฎา	กล่าวว่า	 กว่าจะได้เหรยีญเงนิมาครองในวนันี	้
ต้องผ่านการทดสอบการจัดดอกไม้ต่อหน้าคณะกรรมการถึง	7	รปูแบบ
คอื	จากการจัดดอกไม่ในภาชนะ	การจัดดอกไม้ในห้องสีเ่หลีย่ม	การจดั
ดอกไม้บนโต๊ะ	การประดิษฐ์ดอกไม้เป็นเคร่ืองประดับ	การทำา
ช่อดอกไม้	การจัดดอกไม้ในสถานท่ีท่ีคณะกรรมการเตรียมให้และ
การจัดดอกไม้เป็นพวงหรีดสำาหรับใช้ในงานมงคล	เช่น	วาเลนไทน์	
วันเกิด	 ปรากฏว่าสามารถทำาได้ดีและน่าพอใจทั้งหมด	 ท่ีสำาคัญ
แต่ละช้ินงานมคีวามละเอยีดและใช้เทคนคิท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้าง	การต่อนำา้	การตดิกาว	เหล่านีล้้วนต้องอาศยัความประณตี
อย่างมาก	ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทำาให้ได้รางวัลครั้งนี้

 (ต่อจากหน้า	1)	หนุนนักวิชาการ
	 ผศ.เฟ่ืองฟ้า	เมฆเกรยีงไกร	รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	เปิดเผยว่า	มหาวทิยาลัยฯ	
เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยฯ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการ
ตพีมิพ์บทความในวารสารให้เหมาะสมยิง่ข้ึน	ตามระเบียบมหาวิยาลัยฯ	
ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการวิจัย	 พ.ศ.	 2555	 และมติคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการวิจัยในการประชุมครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันท่ี	 17	
ธันวาคม	2558	โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความดังนี้	 ประการแรก	 บทความท่ีสามารถยื่นขอรับ
รางวลัสนบัสนุนการตพีมิพ์บทความในวารสารระดบันานาชาต	ิทัง้นี้
ไม่รวมถึงผลงานตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร	Beall’s	List	of	Predatory	
Publishers	 ประการท่ีสอง	 บทความตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานของ
มหาวิทยาลัย	 และเป็นบทความฉบับเต็ม	 (Full	 paper)	 โดยต้อง

ระบุช่ือ	 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”	 หรือ	
“Rajamangala	University	 of	 Technology	 Phra	Nakhon”	
(เขียนชื่อเต็มห้ามใช้ชื่อย่อ)	 ไว้ที่ตำาแหน่งที่อยู ่ของผู ้เขียนและ
ปรากฏในบทความอย่างชัดเจน	 ใช้ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส	์
(e-mail)	ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	(@rmutp.
ac.th)	 และมีข้อความกล่าวถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	ไว้ในกิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	เว้นแต่
เงื่อนไขหรือข้อกำาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์มิได ้กำาหนดให้มี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	และ	หรือ	กิตติกรรมประกาศใน
บทความนี้ด้วย
	 ผศ.เฟ่ืองฟ้า	กล่าวว่า	ประการทีส่าม	บทความทีต่พีมิพ์ไม่เป็น
ส่วนหนึง่ของผลงานทีใ่ช้ในการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา	หรอืประกาศนยีบตัร
ใดๆ	ยกเว้นบทความท่ีผู้เขยีนได้ทำาการศึกษาขยายผล	ต่อจากเร่ืองเดมิ	
จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน	 ประการที่สี่	
บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์มีการระบุเลขท่ีฉบับและเลขหน้าของ
วารสารเรยีบร้อยแล้ว	ประการทีห้่า	บทความหนึง่เรือ่งสามารถขอรบั
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความได้เพียงหนึ่งคร้ัง	 ประการสุดท้าย	
เป็นบทความที่ไม่ได้ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์จาก
บทความจากหน่วยงานอื่น	
	 “ส่วนการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความแบ่ง
เป็น	 กลุ่มวารสารระดับชาติ	 บทความวิจัย	 5,000-7,000	 บาท
บทความวิชาการ	3,000-5,000	บาท	กลุ่มวารสารระดับนานาชาติ
ที่ไม่มีค่าควอไทล์ตามฐานข้อมลูการจดัอันดบัวารสาร	บทความวจิยั	
20,000	บาท	 บทความวิชาการ	 10,000	 บาท	 กลุ่มวารสารระดับ
นานาชาตทิีม่ค่ีาควอไทล์ตามฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร	บทความวิจยั	
30,000-60,000	 บาท	 บทความวิชาการ	 15,000–	 30,000	 บาท
ซึง่ผูส้นใจขอรบัเงนิรางวลัสนบัสนนุการตพีมิพ์บทความให้ใช้แบบฟอร์ม
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัยกำาหนดและให้ดำาเนินการ
ยืน่ขอภายในหนึง่ปีนับต้ังแต่วนัทีบ่ทความได้รบัการตีพมิพ์		โดยหลกัฐาน
ประกอบการขอรับเงนิสนับสนนุคือ	สำาเนาบทความท่ีตพิีมพ์ในวารสาร	
และเอกสารแสดงค่าควอไทล์ของวารสารตามฐานข้อมลูการจัดลำาดบั
วารสารของ	 SJR	 ในปีที่บทความได้รับการตีพิมพ์	 กรณีการตีพิมพ์
บทความในวารสารระดับนานาชาติ	 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เว็บไซต์	www.ird.rmutp.ac.th”	ผศ.เฟื่องฟ้ากล่าว

 (ต่อจากหน้า	1)	ป.โท M.B.A -ป.เอก D.B.A
	 ดร.ปรญิญา	มากลิน่	คณบด	ีคณะบรหิารธรุกิจ	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	เปิดเผยว่า	คณะบริหารธุรกิจเปิดรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท	 ประจำาภาคการศึกษา	 1/2559	
เปิดสอน	4	สาขาวิชา	 ได้แก่	 สาขาการบัญชี	 สาขาการเงิน	สาขา
การจัดการ	 สาขาการตลาด	 แบ่งเป็น	 2	 หลักสูตรคือ	 หลักสูตร	
Young	MBA	เรียนเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	18.00	-	21.00	น.	
และหลักสูตร	Ex.	MBA	เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์	เวลา	09.00	
-16.00	 น.	 ผู้สมัครมีต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ไม่จำากัด
สาขาวิชา	 ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชีต้องสำาเร็จสาขาบัญชีโดยตรง	
สำาหรับหลักสูตรนีม้ค่ีาใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร	140,000	บาท	
คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์วันท่ี	2	กรกฎาคม	2559	ประกาศผล
สอบคัดเลือกวันท่ี	8	กรกฎาคม	2559	และลงทะเบียนวันที่	18-22	
กรกฎาคม	2559	
	 ดร.ปริญญา	กล่าวว่า		ส่วนระดับปริญญาเอกเปิดรับสมัคร	
หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎบีณัฑติ	ประจำาภาค	1/2559	เรียนเฉพาะ
วันเสาร์-อาทิตย์	 เวลา	 09.00	 -16.00	 น.	 หลักสูตรประกอบด้วย
แผนการศึกษา	2	แผน	โดยแผนแรก	ต้องสมัครผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโททางด้านบรหิารธรุกจิ	โดยปรญิญาโท
ต้องได้คะแนนเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่า	3.25	ได้คะแนนสอบ	TOEFL	ระดบั
ค่าคะแนน	 550	 หรือเทียบเท่าของสถาบันด้านภาษาที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากล	ได้แก่	CU	TEP,	TU	GET	ระดับค่าคะแนน	550		
หรือ	 IELTS	 การสอบที่ใช้กระดาษในการทำาข้อสอบระดับ	 6.5	
นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านวิจัย	 และมีผลงานด้าน
บริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้	เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้และ
มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ	มีประสบการณ์ในการทำางาน
ไม่ตำา่กว่า	3	ปี	หรอือยูใ่นดลุพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร		
ผู ้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2549
	 “ส่วนแผนทีส่อง	ผู้สมคัรต้องสำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท	
หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา	จากสถาบนัการศึกษาท้ังในหรือต่างประเทศ
ทีส่ำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาให้การรับรอง	มปีระสบการณ์
ในการทำางานไม่ตำา่กว่า	 3	 ปี	 และมคีะแนนเฉลีย่ในระดบัปรญิญาโท
ไม่น้อยกว่า	 3.25	 จากระบบคะแนนเต็ม	 4	 คะแนน	 หรืออยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	สำาหรับค่าใช้จ่ายตลอด
หลกัสตูรโดยประมาณ	 594,000	บาท	 เปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดันี	้ ถงึ					
30	มถินุายน	2559	ทีง่านทะเบยีนฯ	2303	และงานการเงนิ	2104	และ	
2105	ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที	่http://www.bus.rmutp.co.th	ตดิต่อ
สอบถามเพิม่เตมิโทร	 0	 2665	 3555	 ต่อ	 2391,	 09	 2949	 6941,
09	4963	8778	”	ดร.ปริญญากล่าว



กองบรรณาธิการ :	 กองสื่อสารองค์กร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 	 ที่ปรึกษา	 :	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์/รศ.วิมลพรรณ	 อาภาเวท/ผศ.ลักขณา	 จาตกานนท์	 	 บรรณาธิการ	 :	 นางสาวสมพิศ	 	 ไปเจอะ	
กองบรรณาธกิาร :	นางสาวสพุรรษา	อ่ินอ้อย	นางสาวศลุพีร	หวงัชูชอบ	นางสาวมารศร	ีสรรพนา	นางสาวจฑุามาศ	ฉตัรสรุยิาวงศ์	นางสาวฉววีรรณ	มะโนปา	นางสาวลดาวลัย์	คำาไพรินทร์		นางสาวณชิชา	กลุเตชะวณชิ	นางสาวสดุารตัน์		บญุญานุกลูกจิ	
เลขที	่399	ถ.สามเสน	แขวงวชริพยาบาล	เขตดสุติ	กทม.	10300	โทร.0	2665	3777	ต่อ	6022	http://prd.rmutp.ac.th	พมิพ์ที	่บรษิทั	ทนีส์	ทมี	จำากดั	โทร.	02373	3598-9	www.teensteam.co.th

	 สวสัดค่ีะท่านผูอ่้าน	 ซบุซบิรมิรัว้ฉบับนีข้อต้อนรบัสูช่่วง	
Summer	หลายท่านวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่า	สงกรานต์นี้จะ
หนีขาเม ้าท ์ไปเที่ยวไหนดี	 Stop	 ไว ้ก ่อนเลยค่ะเพราะ								
ณ	But	Now	ขาเม้าท์มีเรื่องเม้าท์อีกแล้ว	คราวนี้ดูเหมือนว่า
จะข่าวล่ามาแรงจากหลายๆ	คณะ	ทีอ่ยากจะเป็นข่าวกะเม้าท์ซี.่.

	 เริ่มด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 ได้จัดกิจกรรม
โครงการปลูกฝังค่านิยมภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก	
นำาโดย	 อ.ขนิษฐา	 ดีสุบิน	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
นำาทัพนักศึกษาเยี่ยมชมการอนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายในความเป็นไทย	 จัดการทรัพยากร	
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อวิถีการดำารงชีวิตในความเป็นไทย	 ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม	ณ	ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน
การทอเสื่อจันทบูร	 ชุมชนริมนำ้าจันทบูร	 และโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
จ.จันทบุรี			 	แหมสวย	หล่อ	ใส	อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	ใส่ใจ	
AEC	 ว่าแล้วก็เม้าท์ต่อเลยค่ะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บอกมาว่าไม่ยอม	งัดกิจกรรมเด็ดๆ	มาสู้	ส่งโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้น	 ความยาวไม่เกิน	 5	 นาที	 ชิงรางวัลถ ้วย
พระราชทานทูลกระหม ่อมหญิง	 อุบลรัตน ์ราชกัญญา									
สิริวัฒนาพรรณวดี	พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า	20,000	บาท	
โดยเชิญชวนนักคิด	 ไอเดียเลิศ	 บรรเจิดศรี	 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	หรอืเทยีบเท่าท่ัวประเทศ	ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ต้ังแต่บัดนี้ถึง	 25	 เม.ย.	 2559	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่				
www.mct.rmutp.ac.th		รู้ตัวว่ามีของ	อย่ากั๊กส่งมาให้เราได้
ดูว่าเจ๋งแค่ไหน	 	เสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วนะคะคณุขากบั
โครงการประชุมสัมมาเครือข่ายการจัดการความรู้	 ครั้งที่	 9	
ณ	จงัหวดัเชียงใหม่	ในหัวข้อ	“นวตักรรมและเทคโนโลยชีมุชน”	
โดยมีรายนามผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ	ผศ.	ดร.ณรงค์	โพธิ์
พฤกษานันท์	จากคณะศิลปศาสตร์	ได้รับรางวัลบทความดีเด่น	
เหรยีญเงิน	อาจารย์เณรศิา	ชยัศภุมงคลลาภ	และอาจารย์กุลธดิา	
สายพรหม	 จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 ได้รับรางวัล
บทความดีเด่น	 เหรียญทองแดง	 	 ผศ.จุฑามาศ	พีรพัชระ	 จาก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลบทความดีเด่น	
เหรียญทองแดง	 นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ประกอบด้วย	 นางสาวทวีทรัพย์	 ปั้นอินทร์	 นักศึกษาสาขา
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 นายคมชาญ	 โชติวรอนันต์	
นกัศกึษาสาขาวชิาสถาปัตยกรรม	และนายกวินท์	อสิสระวาณชิย์	
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ได้รับ
รางวัล	บทความดเีด่น	 	OH…WOW	ไม่ได้เก่งเฉพาะเดก็นะคะ	
บุคลากรก็เลิศ	 ต้องขอแสดงความยินดีกับ	 ดร.ขวัญฤทัย	
บุญยะเสนา	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการเงินและหัวหน้าสาขา
วชิาการเงิน	คณะบริหารธรุกจิ	ทีไ่ด้รบัรางวลัวทิยานพินธ์	ระดบั
ดีมาก	ประจำาปี	2558	จากสภาวิจัยแห่งชาติ	วิทยานิพนธ์	เรื่อง	
“ความร่วมมือด้านพลงังานไฟฟ้าของโลก”	 (World	 Electricity	
Co-operation)	 โดยเข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตร	ี						

พลอากาศเอกประจิน	 	 จั่นตอง	 ในวันที่	 2	 ก.พ.	 2559														
งานวันนักประดิษฐ์	ประจำาปี	2559	ณ	Event	Hall	102-103	
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	
แหมอยู ่ใกล้กันจะน้อยหน้าได้อย่างไร	 ปรบมือรัวๆ	 แสดง
ความยินดีกับ	 ผศ.จรูญ	 คล้ายจ้อย	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่ิงทอ	 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟชัน่	ได้รับรางวลั	the	JIP	A	AWARD	สำาหรบัผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบจากประเทศญ่ีปุ ่น	
ในผลงานเร่ือง	 “การพัฒนาลวดลายทอจากผ้าไหมนาโพธิ์”	
ในงานวันนักประดิษฐ์	ณ	Event	Hall	ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 	 มาถึงกิจกรรมที่ชมรม
ศิลปะการแสดง	 ราชมงคลพระนครจัดขึ้น	 โดยเชิญนักศึกษา	
ทุกระดับชั้นปี	 ไม่จำากัดเพศ	 เข้าร่วมฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย	
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน-พ้ืนเมือง	 และนาฏศิลป์สากล	 จัดอบรม
เรียนฟรีทุกวันศุกร์	 เวลา	16.30-18.30	น.	ณ	บริเวณอาคาร
พร้อมมงคล	คณะบริหารธุรกิจ	ศูนย์พณิชยการพระนคร	และ
สถานที่อื่นๆ	ตามความเหมาะสม	โดยเริ่มเปิดฝึกอบรม	ตั้งแต่
วันศุกร์ที่	5	ก.พ.	จนถึงวันศุกร์ท่ี	8	เม.ย.	2559	ติดต่อลงช่ือ
ได้ที	่ประธานชมรมศลิปะการแสดง	นายกนัตพชั	เจรญิ	(ลูกนัท)	
โทร	094-670-9837	/Line	id	:	0946709837	และรองประธาน
ชมรมศิลปะการแสดง	 นางสาวเนศธิดา	 พรึงมณี	 (โมเม)	 โทร	
097-923-4911	/Line	id	:	momay_19293	 	อ๊ะ...อ๊ะ...	
คณะศิลปศาสตร์จะตกเทรนด์ได้อย่างไรคะ	 ทางคณะกม็โีครง
การด๊ีดีมาบอก	 โดยทางคณะได้มีการจัดการเรียนการสอน	 ใน
ทกัษะวชิาชพีด้านบรกิารการท่องเทีย่ว	 ในสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว	ซึ่งนักศึกษาในสาขาวิชานี้ต้องมีความรู้ทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ	 จึงจัดโครงการ	 “การแข่งขันทักษะ
มัคคุเทศก์”	 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า	 10,000	 บาท	
พร้อมเกียรติบัตร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของ
นกัศกึษาในทางปฏบิตัใิห้มคีณุภาพในระดบัทีส่งูขึน้	และเป็นการ
เสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาพร้อมแข่งขันในโลกอาชีพและ
เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ตลาดแรงงาน	 อีกทั้งยังช่วยให้
นักศึกษาสามารถนำาการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วชิาชพีต่อไป	 	ด้านงานศลิปวฒันธรรม	ฝ่ายกจิการนักศึกษา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดกิจกรรมโครงการ	“หนึง่ภาคการ
ศึกษา	หนึ่งภาษา	หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน”	ระยะที่	 1	อบรม
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม	 ครั้งที่	 3	 โดยได้รับเกียรต	ิ							
มสี.เหงยีน	ททิ	ูคุด๊	(Miss.	Ngugen	Thi	Thu	Cuc)	เป็นวทิยากร
ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้	 ณ	 ห้องประชุมเฟืองเงิน	 อาคาร
อเนกประสงค์	ชั้น	3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	แหมพร้อมรับ	
AEC	จริงๆ	นะคะ	 	ราชมงคลพระนคร	ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ	
50	 ปีขึ้นไปเข้าร่วมชมรมผู้อาวุโสค่ะ	 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมรม
สามารถติดต่อสมัครสมาชิกได ้ที่ 	 กองบริหารงานบุคคล	
สำานักงานอธิการบดี	 02-665-3777	 ต่อ	 6061	 	 เม้าท์มา
มากมาย	หลากหลายเรือ่งราว	แต่ก่อนจากกนัไปในฉบบันี	้ เม้าท์ซี่
อยากบอกท่านผู้อ่านว่า	ไม่ว่าคณุจะอยูค่ณะไหน	หน่วยงานใด	
มกีจิกรรมทีไ่หน	เราจะเม้าท์	หรอืว่าคณุอยากเป็นข่าว	ส่งเร่ืองมา
หาเม้าท์ซีไ่ด้ทาง	cci@rmutp.ac.th	ฉบบันีข้อกล่าวคำาว่า	“สวัสดี
วนัปีใหม่ไทย”	นะคะ	เดินทางไปไหนปลอดภัยค่ะ	อุ๊ย!	เม้าท์จน
เพลิน	ลืมขายของ	อิอิ	ไม่ได้ฝากร้านตามกระแสนะคะ	แต่จะ
ขอฝากรายการมหาวิทยาลัยท้าฝันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทกุๆ	
ท่านด้วยนะคะ	สามารถรบัชมได้ที่	 https://www.youtube.
com/user/RMUTPChannel	 อย่าลมื	 ซบุซบิรมิรัว้ข่าวเม้าท์	
ท่ีเม้าท์มนัส์อย่าบอกใคร...	บายค่ะ		

โดย	:	เม้าท์ซี่

 ต้อนรับประธานาธบิดอิีนเดยี รศ.สภุทัรา	โกไศยกานนท์	
อธิการบดี	 ราชมงคลพระนคร	 พร้อมด้วยอาจารย์	 นักศึกษา	
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	จดัแสดงวิธกีารทำาขนมไทยสาธติ
แก่	 นายเอ็ม	 ฮามิด	 อันสารี	 (H.E.	Mr.	M	 Hamid	 Ansari)																				
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล

 ประชุมภัยแล้ง	รศ.สุภัทรา	โกไศยกานนท์	อธิการบดี	
ราชมงคลพระนคร	 พร้อมผู้บริหาร	 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ	
เกี่ยวกับมาตรการรับมือกับวิกฤติการณ์นำ้า	(ภัยแล้ง)	ปี	2559	
ณ	 ห้องคลังสมอง	 ฝ่ายวิชาการ	 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สุวรรณภูมิเกมส์	 รศ.สุภัทรา	 โกไศยกานนท์	
อธิการบดีราชมงคลพระนคร	พร้อมผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และ
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด	และพิธีปิดกีฬา	มทร.แห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	 32	 “สุวรรณภูมิเกมส์”	 โดยทัพนักกีฬา	 “พระนคร”	
คว้าชัยชนะ	14	ทอง	9	เงิน	4	ทองแดง	หลังเบียดเหรียญทอง
เท่ากับ	มทร.อีสาน	รัง้ตำาแหน่ง	“รองแชมป์	อันดับ	2”

 การจัดการความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผศ.เฟ่ืองฟ้า	
เมฆเกรียงไกร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 ราชมงคล
พระนคร	และ	ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	นายกสภา	มทร.ล้านนา	
พร้อมคณาจารย์	 เยี่ยมชมนิทรรศการของราชมงคลพระนคร				
ในโครงการประชมุสมัมนาเครอืข่ายการจดัการความรู	้	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	“ชุมมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ใน
ศตวรรษที่	21”ณ	โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	

 วาเลนไทน์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	
จัดกิจกรรม	“วาเลนไทน์หัวใจไทย”	โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก่	 นักเรียน	
นกัศกึษา	บคุคลทีส่นใจ	เพือ่สนับสนุนเยาวชนไทยให้ทำากิจกรรมดีๆ

 Mr. & Miss RMUTP 2016 ขอแสดงความยนิดกีบั
นายสำาราญ	นทุผล	หรอืโด่ง	หนุม่หล่อจากคณะวศิวกรรมศาสตร์	
และนางสาวชยาภัสร์	ยอดแก่น	หรือ	กุ๊กกิ๊ก	สาวสวยจากคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คว้าตำาแหน่ง	Mr.	&	Miss	RMUTP	2016


