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ครบรอบ 13 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

          

เลิกเพื่อรักษ์
รณรงค์ลดใช้โฟม-พลาสติก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชูนโยบาย 
เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก แนะ! น�าภาชนะ 
มาใส่อาหารช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากข้อมลูกรมควบคุมมลพษิระบวุ่า ในช่วง  
5 ปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ปี 2555-2559 พบว่า ปริมาณขยะประเภทโฟม 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 56 ล้านใบต่อวัน เป็น 61 ล้านใบต่อวัน  
เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น 
ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 3,704 ตันต่อวัน รวมประมาณ  
61 ล้านใบต่อวัน (อ่านต่อหน้า 2)

รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เฉลมิฉลองยิง่ใหญ่วนัคล้ายวนัสถาปนา 
ชูแนวคิด “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: 
Good Kids for Good Society” 
พ ร ้ อ ม ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ 
แ ห ่ ง ก า ร เ ป ็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ดิ จิ ทั ล 
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 จดหมำยข่ำว (Newsletter) ฉบับที่ 14  
ประจ�ำเดือนธันวำคม 2560-มกรำคม 2561  
ฉบับส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่น้ี ออกในช่วง 
วั น ค ล ้ ำ ย วั น ส ถ ำ ป น ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี  
ในวันที่ 18 มกรำคม 2561 ซ่ึงเป็นช่วงเวลำ 
ส�ำคัญที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
พระนครได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
โดยเฉพำะกำรก้ำวย่ำงสู่ปีที่ 14 นั้น นับเป็น 
โอกำสดีที่ บุ คลำกรและนั กศึ กษำทุ กคน 
จะได้ร�ำลึกถึงควำมส�ำคัญของมหำวิทยำลัย  
ซ่ึงหำกเปรียบกับอำยุคนแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำ 
เป็นช่วงชีวติทีส่�ำคญัแห่งกำรก้ำวเดนิไปข้ำงหน้ำ 
ตำมปณิธำนของ รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์  
อ ธิ ก ำ ร บ ดี ที่ ป ร ะ ก ำ ศ สู ่ ท ศ ว ร ร ษ ที่  2  
แห่งมหำวิทยำลัยดิจิทัล
 ที่ผ ่ำนมำมหำวิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ด้ำนกำรบริหำรและด้ำนวชิำกำร 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ 
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ให้มีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้บัณฑิตของ 
รำชมงคลพระนครมีศักยภำพสูงสำมำรถท�ำงำน 
ในสถำนประกอบกำรได้ทันทีสอดคล้องกับ
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบำล ปีนี้
มหำวิทยำลัยได ้จัดงำนเฉลิมฉลองภำยใต ้
แนวคิด “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: 
Good Kids for Good Society” นับเป็น 
ป ีที่  2 ที่กระตุ ้นจิตส� ำนึกกำรท� ำควำมด ี
เพ่ือสังคม ตำมพระรำชปณิธำนของพระบำท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช- 
บรมนำถบพิตร มอบรำงวลั “เดก็ดเีพ่ือสงัคมไทย  
ประจ�ำปี 2560” ให้กับเยำวชนเพ่ือสนับสนุน 
ให้เยำวชนหม่ันท�ำควำมดี อีกทั้งยังมอบรำงวัล
ให้บุคลำกรที่ท�ำดีด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย
 ในวำระพิเศษดังกล่ำว เนื้อหำวำรสำร
ฉบับนี้ จึงประกอบด้วยเร่ืองรำวที่สะท้อนถึง
กำรขับเคลื่อนสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรโชว์ศักยภำพทำงวิชำกำรด้วย 
นวั ตก ร รมที่ ไ ฮ เทค โน โล ยีอย ่ ำ งอ ำค ำ ร
อัจฉริยะ 4.0 ส�ำหรับอนำคตวันข ้ำงหน้ำ  
เคร่ืองก�ำเนดิไฟฟ้ำพลังงำนน�ำ้ขนำดนำโนส�ำหรับ
น�ำ้ตกและคลองชลประทำน เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำ
พลังงำนไอน�้ำขนำดนำโนจำกก๊ำซขยะชีวภำพ  
รถจักรยำนยนต์เปลวเพลิงสีฟ ้ำจำกเซลล ์
เ ช้ือ เพลิ งและน�้ ำ มัน หรือควำมคืบหน ้ ำ 
ศูนย์สหวิทยำกำรดิจิทัลฯ ตลอดจนกิจกรรม 
กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรจำก  
9 คณะ ไม ่ เ พี ย ง เท ่ ำนั้ น ยั งแนะน� ำบู ธ 
ที่น่ำสนใจในงำนทั้งบูธวิชำกำรและซุ้มอำหำร 
รสเด็ด
 กองบรรณำธิกำรหวังเป ็นอย่ำงย่ิงว ่ำ  
จดหมำยข ่ำวฉบับนี้จะเป ็นส่ือกลำงที่ เป ็น 
ประโยชน ์ต ่อบุคลำกรและผู ้สนใจทั่ ว ไป 
นอกจำกวำรสำรฉบับนี้แล้ว อย่ำลืมติดตำม 
ข ่ำวสำรของกองส่ือสำรองค ์กร ผ ่ำนทำง  
Social media ไม ่ว ่ำจะเป ็น rmutpFB  
YouTube RMUTP rmutp_twit rmutpIG  
หรือ Line@rmutp ขอบคุณผู ้อ ่ำนที่ ให ้ 
ควำมสนใจติดตำมจดหมำยข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง  
สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขสมหวังทุกคน พบกันใหม่
ฉบับหน้ำ

Hotnews

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร 
และภาพลักษณ์องค์กร บรรณาธิการบริหาร ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร บรรณาธกิาร นางสาวสมพิศ ไปเจอะ กองบรรณาธกิาร  นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย,  
นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์, นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา, นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช, นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล, นายณรงค์กร ประสารแสง,  
นางสาวณิชพันณ์ วงศ์วีระศรี, นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ, นางสาวมารศรี สรรพนา นายวุฒิชัย แก้วจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีเกียรตินันท์ ลงทอง

399 กองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
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คณะบริหารธุรกิจ เปิดหลักสูตรใหม่
รองรับตลาดแรงงานดิจิทัล

ผุด!! สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

 ด ร . ป ริ ญญ ำ  ม ำ ก ลิ่ น  คณบ ดี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการ 
น�าเทคโนโลยีมาแทนการท�างานของมนุษย ์
มากข้ึน จึงท�าให้สายงานดิจิทัลก�าลังมาแรง 
และเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังขาดแคลน 
บุคลากรท่ีจะเข ้ ามาสนับสนุนสายงานน้ี 
อีกมากมาย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร ในฐานะหน่วยงานสถานศึกษาท่ีมี 
นโยบายสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและ 
มุ ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให้กับประเทศ  
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในระบบเศรษฐกิจใหม ่สอดรับนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงล่าสุดคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล สาขาวิชา 
การเงิน ระดับปริญญาตรี

• เลิกเพื่อรักษ์ (ต่อจากหน้า 1)
  โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบ 
ต่อคนต่อวัน ซ่ึงคนส่วนใหญ่มักใช ้โฟม 
ในรูปแบบภาชนะบรรจุอาหาร เมื่อผ ่าน 

 นำยปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู ้ช ่วย 
อธิการบ ดี และรักษาราชการแทน 
ผู้อ�านวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล 
และหุน่ยนต์ 4.0 เปิดเผยว่า จากนโยบาย  
Thailand 4.0 ของภาครัฐมีเป้าหมาย 
ส� า คัญในการเสริมสร ้ างและพัฒนา 
ประชากรให้มีทักษะแห่งทศวรรษที่ 21  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ในฐานะสถาบันการศึกษาของภาครัฐ 
ได ้ปรับ ตัวโดยมีนโยบายสู ่ การ เป ็น 
มหาวทิยาลยัดิจิทลั (Digital University)  

ซ่ึงมีการพัฒนาอย่างต ่อเนื่องท้ังด ้าน 
วิชาการและด้านการบริหาร ด้วยการน�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนและการบริหารให้มี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุน 
การบูรณาการองค์ความรู้ โดยจับมือกับ 
ภาคเอกชน จัดต้ังสถาบันสหวิทยาการ 
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0 หรือ Digital 
Interdisciplinary and Robotics  
Institute (IDIR) ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็น 
สถาบัพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพิ่ม 

บทบรรณาธิการ

ข่าวต่อหน้า 1

ทักษะ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ด้านสหวิทยาการดิจิทัล
และหุ่นยนต์ ซ่ึงการจัดต้ังสถาบันแห่งนี้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่ม 
ทกัษะด้านสหวิทยาการดิจทิลัและหุน่ยนต์ พฒันาองค์ความรู ้สร้างนวตักรรม และ 
แลกเปลีย่นความรูด้้านวิชาการ โดยต้ังอยูท่ีร่าชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนอื
 นายปรญิญ์ กล่าวต่อว่า สถาบนัแห่งนีย้งัเป็นศูนย์รวมการเรยีนรูท้ั้ง 9 คณะ  
โดยภายในสถาบนัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1. Big Data Analytics ศูนย์ข้อมลู 
ขนาดใหญ่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาด เช่น การท�าโพลผลสถิติต่างๆ  
ผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 2. Mobile Application การท�าอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าสมองกลขนาดเล็กไปฝังอยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลย ี
ต่างๆ และมีการควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  
3. Automation/Industrial Robotics การพัฒนาระบบอัตโนมัติและแขนกล  
4. Human Robotics ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแนวคิดผลิตหุ่นยนต์ช่วยสอน 
หนังสือ 5. Green Technology  
หรือเทคโนโลยีสีเขียว โดยมี 
รถยนต ์ ไฟฟ ้ ารักษาพลั งงาน
ต้นแบบคันแรกของราชมงคล 
พระนคร เพื่อเพิ่มทักษะในการ 
ท�างาน ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย 
ในการพัฒนาบัณฑิตราชมงคล 
พระนค ร ท่ี มี คุณภ าพ ให ้ กั บ 
ประเทศ และเพื่อรองรับนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0

พระนครเหนือ พร้อมทั้งชวนนักศึกษา 
ร่วมประกวดค�าขวัญชิงทุนการศึกษา 
รวมกว่า 2,000 บาท เพื่อสร้างความ 
ตระหนกัให้กบันกัศึกษา นอกจากนีย้งัม ี
การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู ้และ 
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนช้ีให้เห็น 
ความส�าคัญของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ด้วยการเลิกใช้โฟมและพลาสติก เพื่อ 
ใ ห ้ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น 
ความส�าคัญของกิจกรรมและช่วยกัน
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 ดร.ปรญิญา กล่าวต่อว่า ส�าหรบัหลกัสตูร 
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาคเอกชนแถวหน้าของประเทศมาร่วมพฒันา 
หลักสูตร และเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอด 
ความรู้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน ซ่ึงสาขา 
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เน้นการน�าเทคโนโลย ี
สมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียน 

การสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนท้ัง
ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เน้นการคิด
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ทักษะเจรจาต่อรอง
มุง่เน้นทีจ่ะอธบิายปรากฏการณ์ทางการเงินและ 
ช่วยตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจการเงิน นอกจากนี้เนื้อหารายวิชายังเน้น 
ศึกษาเชิงลึก เช่น การบริหารการเงินยุคดิจิทัล  

นวัตกรรมทางการเงินและการธนาคาร 
ยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล อย่างไร 
ก็ตามคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มช่ืีอเสยีง 
ด้านบัญชีมาอย่างยาวนาน เช่ือมั่นว่า 
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะ 
ตอบสนองผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครเปิดรบัสมคัรนกัศึกษา 
ปริญญาตรี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 -  
20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสมัคร 
ผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.
ac . th หรือ www.rmutp .ac . th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส�านัก 
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (สวท.)  
โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6305  
หรือ 6409

การใช้แล้วจะปนเปื้อนคราบน�้ามันและ 
คราบสกปรก การจะน�ามารีไซเคิลจึงต้องผ่าน 
กระบวนการทีย่ากข้ึนและต้นทนุสงู นอกจากนี ้
ยงัใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมือ่เทียบ 
กับวัสดุอื่น ดังนั้น ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงม ี
นโยบายให้เลกิใช้โฟมและพลาสติก เพือ่อนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน โดยได้จัด 
กิจกรรมเลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์ให้ผู ้บริหาร  
อาจารย์ บคุลากร นกัศึกษา ช่วยกนัปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้น�าภาชนะ 
มาใส่อาหาร ท่ีศูนย์อาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู ้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
สามารถรับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มทันที
 ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่อว่า  
เพือ่ให้การรณรงค์เกดิผลส�าเรจ็ จงึจดักจิกรรม 
ย่อยๆ ได้แก่ การจัด Road show ให้ความรู ้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์เลิกใช้โฟม  
ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เทเวศร์ ศูนย ์
โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์ 
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โชว์!!นวัตกรรมเด่น
ครบรอบ 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL
 เวียนมาครบรอบการเฉลิมฉลองอีกป ี
ของชาวราชมงคลพระนคร กับวันคล้าย 
วั น ส ถ า ป น า มห า วิ ท ย า ลั ย  1 3  ป  ี 
“RMUTP GOES DIGITAL” การเติบโต 
ทุกก้าว มหาวิทยาลัยได้ร่วมเดินหน้าไป 
พร้อมๆ กับสังคมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังเทคโนโลยี และหลักสูตรการศึกษา  
ที่พร ้อมรับต ่อการปรับ ตัวที่ จะท� า ให  ้
ชาวราชมงคลพระนคร ได้ก้าวขึน้มาเป็นหนึง่ 
ในใจทุกคนในสังคม แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัย 
พัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆ กันก็คือนวัตกรรม 
งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ซ่ึงทั้งหมดทั้งมวล 
ได้เป็นที่ประจักษ์ผ่านสายตาประชาชนมา 
ไม่มากก็น้อย 

ระบบแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีไอออน- 
ฟอสเฟตที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และชุด 
ควบคุมระบบท�าความเย็นที่ไม่ใช้สารเคมี  
แต่ใช้น�้าว่ิงในระบบเพื่อระบายความร้อน 
แทน มากนัทีง่านวิจัยสดุเจ๋ง! อีกหนึง่ผลงาน 
ของทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รถจักรยำนยนต์เ ช้ือเพลิงไฮโดรเจน  
“BLUE Flame FC-Bike” มนุษย์ใช ้
พลงังานเช้ือเพลงิจากน�า้มนัเป็นหลกั ส่งผล 
ให้พลังงานน�้ามันในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง  
จึงก่อให้เกดิผลกระทบต่อต้นทนุในส่วนของ 
พลังงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งน�้ามันยังก่อให้เกิด 
มลพษิต่อสิง่แวดล้อม ด้วยเหตุนี ้ดร.พสษิฐ์  
สุวรรณภิงคาร และคณะนักวิจัยจากคณะ 

ไปพร้อมๆ กัน กับเคร่ืองรับบรรจุภัณฑ ์
รีไซเคิล เก็บทั้งขวดท้ังกระป๋อง ได้ทั้งเงิน 
ได้ทัง้ความสะอาด จากการเติบโตของจ�านวน 
ประชากรและนักท่องเที่ยวในเขตเมือง  
ป ัญหาที่ตามมาก็ คือขยะ โดยเฉพาะ 
ขวดน�้า ขวดเครื่องด่ืม โดยจากการส�ารวจ 
พบขยะ 26.17 ล้านตัน/ปี แต่มีการน�าไป 
ใช ้ประโยชน ์เพียง 4.82 ล ้านตัน/ป ี  
จึงท�าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และอุดตัน 
ขวางท ่อระบายน�้ า ดังน้ันหากเปลี่ยน 
พฤติกรรมโดยการแลกขยะเป็นเงินจะเป็น 
การส ่งเสริมพฤติกรรมให ้คนในสังคม 
ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดย 
เครื่องรับบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เพียงผู้ใช้งาน 

สญัญาณเสยีงผ่านโทรศัพท์มอืถือ ซ่ึงเช่ือว่า 
อาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ช้ินนี้จะเป็น 
หนึ่ ง ในแนวทาง ท่ีน� า ไปสู ่ การอนุ รักษ ์
พลังงานโลกทางอ้อมควบคู่กับการค�านึงถึง 
ความปลอดภัยในการใช้พื้นท่ีภายในอาคาร 
ทุกรูปแบบและสามารถน�าไปประยุกต ์ 
ใช ้งานจริง นับเป ็นผลงานแห ่งความ 
ภาคภูมิของพวกเราชาวราชมงคลพระนคร
อย่างแท้จริง
 สุดท้ำยกบังำนวจิยัทีไ่ปสร้ำงช่ือเสียง 
คว ้ ำรำงวัลเหรียญทองการประกวด 
ผล ง าน วิ จั ย แล ะสิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ ร ะ ดั บ 
นานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
'nHy-Fall 56' เคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำ
พลังงำนน�้ ำขนำดนำโนส�ำหรับน�้ ำตก 
และคลองชลประทำนผลง านจ าก  
ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร เพื่อผลิตไฟฟ้า 
ให้กับชาวบ้านพื้่นที่ ชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้  
เพราะเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนมาก 
มีขนาดใหญ่ซ่ึงไม่สะดวกในการขนย้าย 
และติดต้ังยาก กังหันน�้าสามารถรับน�้า 
อยูท่ีร่ะดับ 10-30 เมตร ส่วนงานตัวอุปกรณ์ 

 เริ่มกันที่น้องสำยฟ้ำรถยนต์ไฟฟ้ำ 
รั กษำพ ลั ง ง ำนต ้นแบบฝ ี มื อน ้ อ งๆ 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องบอก 
เลยว่าสายฟ้าคันนี้ไม่ธรรมดา เพราะมา 
พร้อมกับนวัตกรรมล�้าสมัยในการยืนยัน 
เจ ้าของด ้วยระบบสแกนเส ้นเลือดด�า  
(Vein Scanner) เพื่อรักษาความปลอดภัย 
ขีดสุด ซ่ึงมีความแม่นย�าถึง 95% และ 
ปลอดภัยถึง 99% แต่ยังไม่ท้ิงเทรนด์ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจาก 
ประหยดัพลงังานแล้วยงัรกัษ์โลก เนือ่งจาก 

วิศวกรรมศาสตร์ จึงร ่วมกันออกแบบ 
รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน ที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลักการท�างานของ  
“รถจักรยานยนต์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน” คือ 
น�าไฮโดรเจนไปสร้างพลังงานไฟฟ้า และน�า 
พลังงานไฟฟ ้ าไปขับเคลื่อนมอเตอร ์  
การใช้งานเพยีงเติมน�า้ประปา 3 ลติร ลงใน 
ชุดอิเลค็โทรไลท์ (electrolytes) กระแสไฟฟ้า 
จากแบตเตอรี่ภายในรถจักรยานยนต ์ 
จะเข้าไปในน�้าท�าการกระตุ้นและแยกตัว 
ของโครงสร้างพันธะระหว่างไฮโดรเจน  
(Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen)  
ทีเ่รยีกว่ากระบวนการ Electrolysis จนเกดิ 
แก๊สไฮโดรเจน จากน้ันกจ็ะไหลผ่านท่อแก๊ส 
ไปยังจุดต่างๆ ในระบบรถจักรยานยนต์  
จากการทดลองวิง่ด้วยความเรว็ 50 กม./ชม.  
สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนใช ้งานได ้  
20 นาที ประหยัดน�้ามันถึง 25% และ 
วัดเป็นระยะทางได้ถึง 100-150 กิโลเมตร  
ทั้งนี้หากเช้ือเพลิงหมดก็สามารถสลับ 

สมัครข้อมูลสมาชิกลงไป จากน้ันเลือก 
รายการกระป๋อง/ขวด และสแกนบาร์โค้ด  
แล้วหย่อนขวด/กระป๋องลงไปในเครื่อง  
ก็จะแสดงผลว่าได้คะแนนเท่าไหร่ โดย 
น�าคะแนนที่สะสมไว ้แลกเป ็นเ งินสด  
ซ่ึง 100 คะแนนเท่ากับเงิน 1 บาท  
โดยคะแนนจะมาจากชนิดของขวดและ 
กระป๋อง เช่น ขวด PET เล็ก 10 คะแนน  
กระป๋องอลูมิเนียม 30 คะแนน เป็นต้น  
นับได้ว่าทั้งได้เงินและรักษ์โลกไปพร้อมกัน 
อย่างแท้จริง
 มาต ่อกับงานวิจัยรักษ ์โลกอีกช้ิน 
ที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะ 
ไปคว ้าถ ้วยรางวัลระดับดีมากจากการ 
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
สายอุดมศึกษา ปี 2560 น่ันก็คือ (The  
EDGE 58 อำคำรอัจฉริยะ 4.0 ส�ำหรับ 
อนำคตวันข้ำงหน้ำ) ระบบตรวจสอบและ 
ดูแลควำมปลอดภัยผ่ำนโทรศัพท์มือถือ  
หรือที่เรำเรียกกันว่ำ อำคำรสีเขียว 4.0  
ผลงานวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ที่ ได ้จ� าลองตึกขึ้นมาเหมือนจริง โดย 
ออกแบบลักษณะของอาคารให้เป็นอาคาร 
สีเขียว ค�านึงถึงระบบแสงสว่างและการ 
ระบายอากาศภายในอาคารให้เหมาะสม 
กับการใช้สอยในแต่ละพื้นที่ พร้อมให้ 
ความส�าคัญของการประหยัดและการ 
จัดการด้านพลังงานของอาคารแบบยั่งยืน  
ภายในอาคารใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบ 
หลักทั้ง 4 อย่าง คือ ระบบแสงสว่าง  
เฉพาะจุด ระบบระบายอากาศ ระบบ 
พลังงานไฟฟ้า โดยน�าแหล่งพลังงานจาก 
ระบบโซลาร ์เซลล์ ซ่ึงสามารถจัดการ 
พลังงานภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด สุดท ้ ายคือระบบการแจ ้ง เหตุ 
เพลิงไหม้ท่ีค�านึงถึงความปลอดภัยของ
การใช้งานภายในอาคาร ที่มีการวิเคราะห์
ระบบการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด ้วย

มีน�้าหนักเบาเพียง 5 กิโลกรัม เคลื่อนย้าย 
สะดวกทุกครัวเรือนสามารถติดต้ังใช้งาน 
ได้ง่าย เพียงแค่ยกไปวางในแหล่งน�้าแล้ว
เสยีบปลัก๊ กส็ามารถหมนุสร้างไฟฟ้าได้ทนัที 
จากการทดสอบการท�างานของอุปกรณ์ถอืว่า
สามารถตอบโจทย์ในการน�ามาใช้งานของ
ครัวเรือนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
 อย่างไรกต็ามนอกจากงานวิจยัทีก่ล่าว 
มานี้ยังมีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ 
น วั ต ก ร ร มสิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ จ า ก นั ก วิ จั ย  
คณาจารย์และนักศึกษาที่ต่างไปคว้ารางวัล
และสร ้าง ช่ือเสียงให ้มหาวิทยาลัยอีก
มากมาย ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมใิจ 
ของทุกคนในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น และ
คาดว่าจากนี้ไปผลงานของพวกเราทุกคน 
ชาวราชมงคลพระนคร จะถูกโชว์ศักยภาพ 
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนยิ่งขึ้นไป  
และที่ส�าคัญอย่าพลาด! มาร่วมชมผลงาน 
นวัตกรรมจากคณะต่างๆ กันได้ท่ีงาน 13 ปี  
RMUTP GOES DIGITAL วันที ่18-20 
มกราคม 2561 นี้

มาใช้ระบบน�้ามันเป็นเช้ือเพลิงปกติได้  
โดยชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรไลท์สามารถน�ามา 
ประยุกต์ติดต้ังกับรถจักรยานยนต์ประเภท 
ออโตเมติก (AT) ขนาดเครื่อง 125 ซีซี  
ทั่วไปตามท้องตลาด
 ส�าหรับใครท่ีช่ืนชอบด่ืมน�้าไม่ว่าจะ 
แบบขวดหรือแบบกระป๋อง สามารถน�ามา 
แลก เป ็ น เ งิ น ไ ด ้ แ ล ะ ร ่ ว ม รั ก ษ ์ โ ล ก 
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Education

เสียงสะท้อนบัณฑิตต่างชาติ
กับย่างก้าวที่ 14 สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ก้าวสู ่ป ีที่ 14 ท่ามกลาง 
ความยอมรับของสังคมและนานาชาติ 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรับใช้สังคมมาแล้ว
หลายรุ่น ซ่ึงกระจายอยู่ในทุกภาคส่วน 
ทั้ ง ใ น แล ะต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ถึ ง วั น นี ้
ได ้ขับเคลื่อนสู ่มหาวิทยาลัยดิจิ ทัล 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้าน
การจัดการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มี คุณภาพในระดับสากล 
ล่าสุด “Tenzin Yangchen” บัณฑิต
เกียรตินิยมสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ จากประเทศภูฎาณ 
ที่ส�าเร็จการศึกษามาหมาดๆ สะท้อนถึง 
การ จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ที่สอดคล้องกับโลกในยุคดิจิทัล
 Tenz i n  Yangchen กล ่ า ว
ว่า จุดเด่นของการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยแห ่งนี้ประการแรกคือ 
อาจารย์มีความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ 
จึงสามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่าง
ดี ประการที่สองคือ มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท�าให้สามารถ
ที่จะเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก และประการ 
ที่สามคือ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทาง 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  
ช่วยกันแก้ปัญหา อาจารย์และเพื่อน
คนไทยทุกคนยินดีเสมอท่ีจะช่วยเหลือ
เหมือนเป็นคนชนชาติเดียวกัน
 “การเรียนที่นี่ ไม ่ยาก เพียงแค่
ทบทวนก่อนสอบโดยอ่านจากสมุดโน๊ต
ที่จดบันทึกไว ้ ขณะเดียวกันในกลุ ่ม 
นักศึกษาภูฎาณได ้ จัด ติวกัน มีการ 
แลกเปลี่ยนความรู ้ ซ่ึ งกัน ซ่ึงเป ็นสิ่ ง 
ทีม่ปีระโยชน์มากในการเรยีน การทบทวน 
ความรู ้ ด ้ วยกันนั้ น ดีกว ่ าการ เ รี ยน 
เพยีงคนเดียว เพราะว่าเราได้แลกเปลีย่น
ความรู้และสามารถตอบข้อซักถามซ่ึงกัน
และกันได้ อนาคตอยากศึกษาต่อ และ

เริ่มต้นท�าธุรกิจน�าเข้าส่งออกระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศภูฎาณ อย่างไร
ก็ตามสิ่งที่อยากจะฝากถึงรุ ่นน้องคือ 
การเรียนรู้นั้นไม่ได้มีแค่เพียงในหนังสือ 
หรือในห ้องเรียนแต ่เป ็นการเรียนรู  ้
ตลอดชีวิต และแข่งขันในโลกปัจจุบัน
การศึกษานั้นเป็นสิ่งส�าคัญ ไม่มีใครเรียน
แทนคุณได้นอกจากตัวคุณเอง ทุกสิ่ง 
เริ่มต้นจากตัวเองและคุณจะมีความสุข 
เ มื่ อ คุณถึ ง จุ ดมุ ่ ง หม าย” บัณฑิ ต
เกียรตินิยมต่างชาติกล่าว
 นางสาวนภาพร ศักด์ิชินธาดากุล 
ชาวชนเผ่าปาเกอญอ หรือ “กะเหรี่ยง” 
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี 
4 ปี (เทียบโอน) ในโครงการความร่วมมอื  
CRG (เทียบโอนอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร ประจ�าปีการศึกษา 2558) 
เป็นการศึกษาต่อเน่ืองในระบบทวิภาคี 
โดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์และบริ ษัทเซ็นทรัล 
เรสตอรองส์ กรุป๊ จ�ากดั ส�าเรจ็การศึกษา

ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.82 แม้ว่าผลการเรียน 
จะไม่มากนกัแต่กร็ูส้กึภูมใิจเป็นอย่างมาก
และใบปริญญานี้เป็นหนึ่งเครื่องหมาย
แห่งความส�าเร็จอีกขั้น
 ทั้ ง นี้ ผ ล จ า กก า รส� า ร ว จภ า ว ะ
การมีงานท�าของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ�าปี
การศึกษา 2559 โดยใช้แบบสอบถาม
ชุดเดียวกัน และเก็บข้อมูลจากบัณฑิต
ผ่านระบบออนไลน์จ�านวน 3,027 คน 
ปรากฏว่า มีบัณฑิตให้ความร ่วมมือ 
ตอบแบบสอบถามจ�านวน 2,992 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.48 พบว่าบัณฑิต 
มงีานท�าสงูถงึ 2,190 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.94 บัณฑิตที่มีงานท�าส่วนใหญ่ท�างาน
ตรงสายหรอืสอดคล้องกบัสาขาวิชาสงูถงึ 
ร้อยละ 91.07 โดยบัณฑิตที่ท�างานแล้ว
น�าความรู้ไปใช้กับการท�างานระดับมาก
ที่สุดร้อยละ 49.96 รองลงมาคือระดับ
มากร้อยละ 23.64 และระดับปานกลาง 
ร้อยละ 21.19 ส่วนลกัษณะงานทีบ่ณัฑติ 
ท�ามากที่สุดคือ พนักงานบริษัท องค์กร

ธรุกจิร้อยละ 68.94 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานรัฐร้อยละ 14.45 อาชีพอิสระ 
ร้อยละ 3.37 และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ของรัฐวิสาหกิจร้อยละ 1.88 ส่วนค่า 
ตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 15,925.34 บาท
 ด ้ า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บั ณฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ราชมงคลพระนคร คิดเป ็นร ้อยละ  
88.05 และเห็นว่ามหาวิทยาลัย ผลิต 
บัณฑิตได้ตรงตามอัตลักษณ์ คิดเป็น 
ร้อยละ 91.46 ถือว่าตัวเลขการมีงานท�า 
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนครอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว ่าการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และประ เทศชา ติตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่ง
โลกอาชีพ”
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Interview

รวมพลังท�าความดีเพื่อสังคม
13 ปี RMUTP GOES DIGITAL

 ปีนี้เป็นอีกปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน 
ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “Rmutp Goes Digital”  
ครบรอบ 13 ปี และเช่นเคยกับการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ 
และผู้ท�าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่คิดดีท�าดี
อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการด�าเนินชีวิต ทั้งเรื่องการงาน รวมไปถึงการเสีย
สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 

ส�าหรับรางวัลดังกล่าวมีจ�านวน 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่า 
ดีเด่น ประจ�าปี 2560 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัย 
ดีเด่น รางวัลผูม้ผีลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 
2560 รางวลัผูแ้ต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจ�าปี 2560 รางวลัผูม้บีคุลกิภาพ
ดีเด่น ประจ�าปี 2560 รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม 
ทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจ�าปี 2560 รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น  

ประจ�าปี 2560 และสุดท้ายรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ 
 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้บุคคล
ท�าความดี ต้องขอแสดงความยินดีกับผู ้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล มา  
ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก 
จะเข้ารับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดย : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

ว่ำที่ร้อยตรีสรำทตรำ เล่งไพบูลย์
สำขำศิลปวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์

คุณจรัญ อ่อนประชำ
สำขำธุรกิจภำคเอกชน

คุณชัยพร สำยสุโชค
สำขำธุรกิจภำคเอกชน

คุณรำชนิกร แก้วดี
สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ดร.ปริญญำ มำกลิ่น 
กลุ่มผู้บริหำร

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคำร 
ผู้มีผลงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

น.ส.อธิชำ เทศข�ำ
สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

น.ส.เจนจิรำ บ.ป.สูงเนิน 
กลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน

น.ส.ศิรำภรณ์ โรจนธนภัทร์ 
กลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำว

นำยธำดำ แสงก�ำพลี
สำขำธุรกิจภำคเอกชน

นำยธำนี สุคนธะชำติ 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

และกำรออกแบบ

นำยภูเบศร์ เจษฎ์เมธี 
เจ้ำของกิจกำร
ร้ำนมำลัยวรรณ

นำยธำนี สุคนธะชำติ 
นักบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ

นำยรวิโรจน์ จองแค
สำขำบริกำรสังคม

ผศ.กฤษดำ อัศวรุ่งแสงกุล
สำขำวิชำกำร

นำยสำยชล รุ่งโรจน์ 
กลุ่มลูกจ้ำงประจ�ำ

นำยเอกลักษณ์ ศรีสุกใส
สำขำธุรกิจภำคเอกชน

นำยเกชำ ลำวงษำ

ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส 
ผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนรำชวินิตมัธยม

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนำสิทธิ์ 
กลุ่มบุคลำกรสำยวิชำกำร

นำยพัดยศ เพชรวงศ์

ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 
ด้ำนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์
รำงวัลหน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยดีเด่น

ผศ.ภันรัชสำ จำรุจินดำ 
ผู้มีสื่อกำรเรียนกำรสอนดีเด่น

คุณสมศักดิ์ หงษำ
สำขำธุรกิจภำคเอกชน

อำจำรย์ศรีนำย คุเณนทรำชัย 
นักบริกำรวิชำกำร
แบบสร้ำงรำยได้

อำจำรย์ฉวีวรรณ แจ้งกิจ 
สำขำศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2560

รางวัลผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมดีเด่น
ประจ�าปี 2560

รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น 
ประจ�าปี 2560

รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น

รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น 
ประจ�าปี 2560

รางวัลผู้มีส่ือการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น 

ประจ�าปี 2560

รางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น 
ประจ�าปี 2560

รางวัลหน่วยงานดีเด่น
ทางด้านการจัดการความรู้
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ข่าวต่อ

  เริ่มจากกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ที่เฟ้นหานักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ 
ท่ีมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่การเรียนและมีผลการเรียน 
ในเกณฑ์ที่ดีหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ตลอดจนอุทิศตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมให้ได้รับโล่นายกรัฐมนตรี 
พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท ท่ีผ่านมา 
ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเข้าร่วมจ�านวนมาก ซ่ึงเป็นการผลักดัน 
และส่งเสริมเยาวชนให้มีความขยันหมั่นเพียรและหมั่นท�าความดี 
เพื่อสังคม การประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นกิจกรรมที่คณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท ่า ใช ้ความสามารถแสดงออกในทางสร ้างสรรค  ์
ร่วมประกวดภาพยนตร์สัน้ หวัข้อ "เป็นหนึง่ ไม่พึง่ยา" ครัง้ที ่8 ชิงถ้วย 
ประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ด้านการแกะสลกั 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อ 
เปิดเวทีให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
ได้แสดงความสามารถด้านทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ชิงถ้วย 
รางวัลนายกรัฐมนตรี และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ช้ินงาน 
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้านการท่องเที่ยว 
หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
ได้จัดการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ชิงถ้วย 
รางวัลนายกรัฐมนตรีภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
ครบรอบ 13 ปีด้วย
 ส ่วนกิจกรรมท่ีเป ิดเวทีให ้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านบัญชี 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และยังเน้นทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น  
ทางคณะบริหารธุรกิจได ้ จัดการแข ่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู  ่
ความเป็นเลศิ ครัง้ท่ี 4 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมประกาศนียบัตรและ 
ทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร ์

• ครบรอบ 13 ปี (ต่อจากหน้า 1)
 รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท ์ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ร า ชม งคลพ ร ะนค ร  เ ป ิ ด เ ผ ย ว ่ า  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล 
พระนคร ครบรอบ 13 ปี วันคล้าย 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 
มกราคม 2561 จึงได้จัดงาน “13 ปี  
RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids 
for Good Society” ณ ศูนย์พณิชยการ 
พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 18- 
20 มกราคม 2561 นับเป็นการแสดง 
ศักยภาพทางการศึกษาผ่านการบรูณาการ 
องค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ การจัด 
การเรียนการสอน งานวิจัย การบริการ
สังคม เพื่อตอกย�้าการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
 “ตลอดระยะเวลา 12 ปีทีผ่่านมา 
มหาวทิยาลยั ได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  
ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ 
ในการบริหารและการ จัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล 
ให้บณัฑติของมหาวทิยาลยั มศัีกยภาพสงู  
สามารถท�างานในสถานประกอบการ 
ได ้ทันที ซ่ึงสอดคล ้องกับนโยบาย 
ไทยแลนด ์ 4 .0 ของรั ฐบาล ป ีนี ้
มหาวิทยาลัยได ้จัดงานเฉลิมฉลอง 
ภายใต้แนวคิด “13 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี  
ท�าดี...เพื่อสังคม” นับเป็นปีท่ี 2 ท่ี 
มหาวิทยาลยั มุง่เน้นการกระตุ้นจติส�านกึ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
นักศึกษา โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ 
กับเยาวชนท่ีคิดดี ท�าดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยมอบโล่รางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย  
ประจ�าปี 2560” ให้กับเยาวชนเพื่อ
สนบัสนนุให้เยาวชนหมัน่ท�าความดี อีกทัง้ 
ยังเป ็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ท�า 
ความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไป” 
อธิการบดีกล่าว
 รศ.สภัุทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า 
ส�าหรบัวนัที ่18 มกราคม 2561 มกีจิกรรม 
ทีน่่าสนใจมากมาย ได้แก่ การมอบรางวัล
เด็กดีเพือ่สงัคมไทย การแสดงนทิรรศการ
หลักสูตรการแสดงนิทรรศการแนะน�า
การจัดการเรียนการสอนของทั้ง 9 คณะ  
ซ่ึงจัดแสดงตลอดท้ัง 3 วัน นอกจากนี้
ยังมีการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย อาทิ การอบรม
วุ ้นตาลสดแบบไทย อบรมโรตีพิซซ่า
หน้าไส้กรอก อบรมเอแคลร์ไส้ครีมจาก
ข้าวไรซ์เบอรี่หัก อบรมขนมเปียกปูน 
จากเปลือกมะนาว และอบรม Fancy  
Cupcakes ท่ีส�าคัญยังมีการประกวด 
แข่งขันต่างๆ คือ จากคณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์ การอบรมกระเป ๋า 
สะพายลายดิจิทัล และ Digital Craft  
Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม 
การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อบรมกล่อง 
ไฟฉายดิจิทัล mini LED box ส่วนวันที่  
19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยสีือ่สาร 
มวลชน จัดกิ จกรรมการประกวด 
ภาพยนตร์สัน้หวัข้อ “เป็นหนึง่ ไม่พึง่ยา”  

ข่าวต่อหน้า 1 ครบรอบ 13 ปี เปิดโลกการแข่งขันวิชาการ-ทักษะวิชาชีพ

พิสูจน์ศักยภาพสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ยังได้จัดการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ตอบปัญหาการท่องเที่ยว  
เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ที่สนใจได้แสดงออก โดยน�าเสนอสิ่งที่ตนเองฝึกปฏิบัติจริงมาจาก 
ห้องเรียน พร้อมกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์หัวข้อ ท่องเที่ยว 
วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และการจัดรายการน�าเที่ยวหัวข้อ สุดยอด 
มัคคุเทศก์ นอกจากนี้ยังได้จัดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม
บาร์เทนเดอร์
 ขณะที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จัดการ 
แข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ 
นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะการออกแบบเสื้อผ้า  
ซ่ึงมีโจทย์ท่ีท้าทายด้วยการออกแบบเสื้อผ้าชุดโอกาสพิเศษส�าหรับ 
สภุาพสตร ี1 คอลเลคช่ัน 3 ชุด สร้างแรงบลัดาลใจจากค�าว่า "ดิจิทลั" 
มีแผ่นแสดงลักษณะของอารมณ์ภาพเกี่ยวกับดิจิทัลให้ผู้เข้าประกวด 
ได้น�ารูปแบบมาออกแบบ ร่างแบบพร้อมระบายสีนั่นเอง
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกการแข่งขันต้องมีผู ้ชนะที่ได้รับรางวัล 
ดังกล ่าวข ้างต ้น ซ่ึงมหาวิทยาลัย ต ้องขอแสดงความยินดี 
เป็นอย่างยิ่ง แต่เช่ือว่าผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็ย่อมจะได้รับประสบการณ ์
ที่มีค่า ไม่น้อยไปกว่ารางวัลแน่นอน ทุกกิจกรรมการแข่งขันสะท้อน 
ถึงปณิธานของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพในยุคดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ และการแข่งขันพัฒนาต้นแบบ 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet  
of Things : IoT ขณะที่คณะบริหาร 
ธุรกิจ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี 
คณะ เทค โน โลยี คหก ร รมศ าสตร ์  
จัดกิจการแข ่งขันทักษะวิชาชีพทาง
คหกรรมศาสตร ์ คณะศิลปศาสตร  ์
จั ดการแข ่ งขั นทั กษะวิ ช า ชีพสาขา 
การท่องเที่ยว และการแข่งขันสุดยอด
มัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน แข่งขันทักษะการ
ออกแบบเสื้อผ้า Smart RMUTP และ 
คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์และการ
ออกแบบ จัดการแข ่งขันออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
 รศ.สภัุทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า  
นอกจากน้ีวันที่ 20 มกราคม 2561  
มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะการผสม 
เครือ่งด่ืมของคณะศิลปศาสตร์ การอบรม 
สนุกกับสีดิสเพิร์ส และอบรมสวนระบบ 
ปิดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
อย่างไรก็ตามการจัดงานท้ัง 3 วัน นกัเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อภายในงาน 
ได้ทันที และนอกจากน้ียังมีกิจกรรม 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร โดย
คณะศิลปศาสตร์ การทดลองขับรถยนต์  
“สายฟ ้ า” บริ เ วณรอบโถงอาคาร
พร ้ อมมงคล และจ� าหน ่ ายสินค ้ า
อุปโภคและบริโภค บริเวณรอบโถง 
อาคารพร้อมมงคล ซ่ึงสามารถเข้าร่วม 
ได้ตลอดทั้งวัน
 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าว 
อีกว่า การจดักจิกรรมงาน 13 ปี RMUTP  
GOES DIGITAL: Good Kids for 
Good Society สิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดว่า 
จะได้รับอันดับแรกคือการเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคมที่มีบทบาทในการส่งเสริม 
กิจกรรมต่างๆ ที่เป ็นการสร้างสรรค ์
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการมอบรางวัลเด็กดี 
เพื่อสังคมไทยหรือการประกวดแข่งขัน 
ต่างๆ เน้นตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก�าลังก ้าวสู  ่
การเป็นมหาวทิยาลยัดิจทิลัทีจั่ดการเรยีน 
การสอนเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความต ้องการของตลาด
แรงงานในระบบอุตสาหกรรม 4.0  
อีกทั้งยังเป ็นการแสดงศักยภาพของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ทีจั่ดการเรยีนการสอนในระบบแล้วยังเป็น 
ส่วนหนึง่ของสงัคม ซ่ึงเป็นเวทใีห้เยาวชน
ไทยได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 “ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน  
13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: 
Good Kids for Good Society ที่จะ 
มีขึ้นในวันที่ 18-20 มกราคม 2561  
ณ อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ 
พณิชยการพระนคร ต้ังแต่เวลา 8.30- 
18.30 น พร้อมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ 
ให้กับเยาวชนไทยในการเข้าร่วมประกวด 
กิจกรรมต่างๆ ด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจ 
เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยติดต่อสอบถาม 
เพิ่มที่กองสื่อสารองค์กร ราชมงคล
พระนคร โทร. 02-665-3777 ต่อ 6022 
หรือ www.rmutp.ac.th” อธิการบดี
กล่าวทิ้งท้าย

 นับถึงวันนี้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เวียนมำบรรจบ 
ครบ 13 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 18 มกรำคม 2561 เพ่ือเป็นกำรพิสูจน์ศักยภำพและ 
ควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำกำร มหำวิทยำลัย ได้จัดกิจกรรมที่น่ำสนใจมำกมำย โดย 
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจจำกนักเรียนและนักศึกษำจ�ำนวนมำกคงเป็น 
กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
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ซุบซิบริมร้ัว

นางสาวพิมภรณ์ จ�าปาแดง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ ส่งผลงาน “Unlock Home” ในการประกวด Asia 
Young Designer 2017 โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Silver 
Award ประเภท Architecture พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท  
โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพื่อช ่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนักออกแบบรุ ่นใหม่ และน�า
ประสบการณ์ไปปรับใช้กับการท�างานเพื่อสังคมและชุมชนได้ต ่อไป  
ณ โรงแรม VIE HOTEL กรุงเทพฯ

Unlock Home

ทมี “By Part” นกัศึกษาสาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ์ รุ่นอุดมศึกษา และรางวัล  
Popular Vote อันดับท่ี 2 ในการแข่งขนัฮอนด้าประหยดัเช้ือเพลงิ Honda 
Econo Mileage Challenge 2017 ครั้งที่ 20 น�าทีมโดย ผศ.ดร.ปฎิภาณ 
ถิ่นพระบาท ผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธ์ และ ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล ซ่ึงมทีมีเข้าร่วมการแข่งขนัมากถงึ 
473 ทมี จากทัว่ประเทศ ณ สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กติ จ.บรุรีมัย์

วิศวฯ เจ๋ง! คว้า 2 รางวัล 
"แข่งขันฮอนด้ารถประหยัดเช้ือเพลิง"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดติวเข้มการท�าหนังสั้น ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย งานนี้ได้คุณต่อ ฟีโนมีน่า  
หรือธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ก�ากับภาพยนตร์โฆษณาที่มีรางวัลการันตีระดับโลก มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งนักเรียน 
สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปต่อยอดในการผลติภาพยนตร์สัน้เพือ่ส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ "เป็นหนึง่  
ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซ่ึงคณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน ก�าลังเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธ.ค. 2560 นี้ด้วย

ผศ.รมัภา สวุรรณพฤกษ์ รองอธกิารบดีฝ่ายบรกิารวชิาการ เป็นประธานการเสวนา Start Up Talk ครัง้ที ่3 หวัข้อ “ธรุกจิดี  
เริ่มต้นดี ส�าเร็จง่าย” เพื่อให้ความรู้ในการท�าธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเสวนา  
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ประสบความส�าเร็จในแวดวงธุรกิจ มาให้ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง 
สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา

การเสวนา Start Up Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจดี เริ่มต้นดี ส�าเร็จง่าย”

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจัดโครงการสร้างจิตส�านกึและจิตอาสาสบืสานพระราชปณิธานด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟ ู
ธรรมชาติเรื่อง “ก้าวตามรอยพ่อจากภูผาสู่มหานที” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 คน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง 
จิตส�านึกและจิตอาสาในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติแก่เยาวชนรุ่นใหม่ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
เพื่อน พี่น้องผ่านกิจกรรมท�างานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์สัตว์น�้า ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ก้าวตามรอยพ่อ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการท�าอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่ผู ้ช่วยทูตทหารอากาศไทย  
กองทัพอากาศ พร้อมด้วยภริยา ก่อนไปด�ารงต�าแหน่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐ
รัสเซีย ญ่ีปุ่น อินเดีย และพม่า ประจ�าปี 2560 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศ อันจะเป็นการ 
ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยในสังคมโลกต่อไป

รศ.สภัุทรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดี พบนกัศึกษาเพือ่มอบนโยบายและให้ค�าแนะน�าก่อนเดินทางเข้าร่วมค่ายวัฒนธรรม 2017  
Guangxi University Chinese Camp ณ มหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายในการ 
ส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศในภูมิภาคเอเชียก่อนจะขยายผลไปสู่ประเทศอื่นๆ ต่อไป

อบรมการท�าอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย 

ราชมงคลพระนคร ส่งนักศึกษาแลกเปล่ียนและศึกษาวัฒนธรรมจีน

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
องค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรมน�านักวิจัยเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มทร.พระนคร ประกอบด้วย 
การลงทองลายไทยบนผ้าม่อฮ้อม น�้าดื่มสกัดจากดอกบัวหลวง และผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่

ร่วมแสดงผลงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

****มำเริ่มข่ำวแรกกันเลย มีดีต้องโชว์ คณะสถำปัตย- 
กรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ได้รับเกียรติเข้ำร่วม 
กิจกรรม กฝผ. น้อมสืบสำนปณิธำนของพ่อ ตอน ปั่น- 
ป้ัน-ปัน-ปลกู ณ จงัหวดักระบี ่จดัโดยบริษทั บรอดคำซท์  
ไทย เทเลวช่ัิน จ�ำกดั และบรษิทั ซี เอ เอม็ จ ี(ประเทศไทย)  
จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและให้ควำมรู้ด้ำน 
บรรจุภัณฑ์ โดยวิทยำกร นำยธำนี สุคนธะชำติ คณบด ี
คณะสถำปัตย์ฯ  และนำยคณิต อยู่สมบูรณ์ พร้อม
นักศึกษำเข ้ำพัฒนำศักยภำพควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ลงสู่ชุมชน
****เป ็นหน ้ำเป ็นตำ! อำจำรย ์คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศำสตร์ ได้รับเชิญจำก Diva restaurant of 
India ให้ท�ำอำหำรไทย มังสวิรัติ และขนมไทยในงำน 
เลี้ยงรับรองแขกที่มำร่วมงำนเทศกำลอำหำรนำนำชำติ 
ส�ำหรับพิธีมงคลสมรส เจ ้ำของบริษัทกลุ ่มธุรกิจ 
ขนำดใหญ่ ด้ำนผลิตภัณฑ์โซลูช่ันและบริกำรข้อมูล  
ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่ครอบคลุมทั้งซีเมนต์ ใยแก้ว วัสดุ
คอมโพสิต กำรก่อสร้ำงและพลงังำน ของประเทศอนิเดยี
****ว้ำวใจปล�้ำ! คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร รับมอบรถจักรยำนยนต์ 
ยำมำฮ่ำ จำกคุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดกำรใหญ่ 
ด้ำนบริหำร เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียน กำรสอนแก่นักศึกษำ 

ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
รถจกัรยำนยนต์สมัยใหม่ 2561 เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 
ต่อไป ณ สถำบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ
****สุดเจ๋ง คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี
รำชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัด 
สัมมนำและกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด้ำนบริหำร 
ธุรกิจของ 9 มทร. ครั้งที่ 6 ในวันที่ 31 มกรำคม และ  
1-2 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พณิชยกำรพระนคร  
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยภำยในงำน 
มีกำรจัดกิจกรรม ได้แก่ กำรเขียนแผนธุรกิจ กำรตอบ 
ค�ำถำมด้ำนบริหำรธุรกิจและประกวดสื่อ กำรแสดงศิลป 

วัฒนธรรมของนักศึกษำ กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำน 
ของคณำจำรย์และนักศึกษำ กำรประกวดผลงำน 
สหกิจศึกษำ กำรประกวดผลงำนบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้ำน 
ภำษำอังกฤษกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษำ  
(The Best Practice) กำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของ 
อำจำรย์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นเลิศ (The  
Best Practice) โดยกำรจัดงำนครั้งนี้เพ่ือสร้ำงควำม 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้มีกำรแลกเปล่ียน
ควำมคดิเห็น และแสดงศกัยภำพทำงด้ำนวชิำกำรร่วมกนั 

โดย TAKORN
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Life Style

 งาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL:  
Good Kids for Good Society เป็นอีก 
จุดมุง่หมายของนกัเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท ่าที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนบูธ 
นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละคณะ พร้อมยื่น 
ใบสมัคร เพื่ อ เข ้ า ศึกษาต ่อระ ดับปริญญาตร ี
ในรปูแบบโควตาพเิศษ แต่หลายคนคงยงัไม่ทราบว่า 
นอกจากบธู นทิรรศการแล้ว ยงัมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ
ให้ประชาชนทั่วไปผ่านมา แวะ ชม ชิม ช็อป และ 
เซลฟี่ พร้อมแล้วมาดูบูธที่น่าสนใจกันเลย
 เริ่ มต ้นบูธแรกกันบริ เวณใต ้ โถงอาคาร
พร้อมมงคล ซ่ึงจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตร, 

 น้องๆ คนไหนที่ ช่ืนชอบความเร็วมาร ่วม
ทดลองขับรถยนต์ “สายฟ้า” เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
รักษาพลังงานต ้นแบบคันแรกของราชมงคล 
พระนคร ซ่ึงเป ็นผลงานของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณรอบโถง
อาคารพร้อมมงคล 

 เดินดูนิทรรศการจนหน�าใจแล้ว น้องๆ สนใจ
และอยากเรียนคณะใดสามารถมาสมัครรอบโควตา
พิเศษได้ที่บูธทันที
 ส�าหรับใครอยู ่คอนโดหรือมีพื้นที่น้อย แต ่
อยากจะมีสวนเล็กๆ ไว้ตกแต่งบ้าน สามารถ 
มาอบรมสนุกๆ สวนระบบป ิด จัดสอนโดย 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ซ่ึงจะสอนวิธีการ 
จัดสวนสวยๆ ซ่ึงเหมาะส�าหรับคนไม ่มี เวลา 
รดน�้าต้นไม้บ่อยๆ และยังสามารถท�าได้ง ่ายๆ  
ถ้าเรียนแล้วสามารถน�าไป D.I.Y. ได้ด้วยตัวเอง เรื่อง/ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

 ผู้ที่ช่ืนชอบการศึกษาประวัติศาสตร์ สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร  
โดยเรือนแห่ง น้ีเป ็นที่ประทับของพลเรือเอก  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกยีรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ บริเวณภายนอก 
เป็นเรือนไม้สีฟ้า 2 ช้ัน เป็นศิลปกรรมแบบ  

นีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) แต่ได้ดัดแปลง 
ให้เข้ากับภูมิอากาศในเขตร้อนด้วยการสร้างเป็น 
เรือนไม้ โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พาทัวร์
พร้อมบรรยายที่น่าสนใจและเข้าถึงกับผู ้เข้าชม  
มี เทคนิคในการเล ่า เรื่องพร ้อมกับ ต้ังค� าถาม 
ชวนสงสัยกลับมายังผู้เข้าชม

 หลังจากเดินแวะชมทั่วงานแล้ว มาถึงสายกิน
และช็อปกันบ้าง ภายในงานเปิดท้ายจ�าหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภคราคากันเองซึ่งเปิดตลอดทั้งวัน

บูธ ห้ามพลาด !!

ชม-ชิม-ช็อป
ต้องแวะ

ตะลอนทัวร์

 น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานสามารถ
ร่วมแชร์ภาพ โดยติด #13thRMUTP และมารับ 
ของรางวัลได้ท่ีบูธกองสื่อสารองค์กร ซ่ึงต้ังอยู ่
บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล

เพราะชีวิต..ขาดหวานไม�ได�
คอลัมนนํ้าลายสอฉบับนี้ จะพาทุกทานไปเติมความหวานใหชีวิต กับเมนูขนมหวานสูตรพิเศษ
“เอแคลร ไสครีมจากขาวไรซเบอร่ีหัก” ซึ่งสูตรนี้ตองขอขอบคุณ อ.เกศรินทร เพ็ชรรัตน
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ทีน่าํสตูรมาอบรมใหฟร ีในงานครบรอบวนัสถาปนามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 13 ป RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society
แตสําหรับใครที่พลาดการอบรมก็ไมเปนไรคะ วันนี้เรามีสูตรมาใหลองทํากัน ซึ่งวิธีทําก็ไมยาก
อยางที่คิด วาแลวก็เริ่มลงมือทํากันเลย

TIPS : ขาวไรซเบอร่ีมีประโยชนมากมาย ท้ังโอเมกา 3,
ไฟเบอรสูง และอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ ลดระดับ
ไขมันคอเรสเตอรอล ปองกันโรคหัวใจ ชวยควบคุมน้ําหนัก
ดีตอระบบขับถาย และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ
แปรรปูจากขาวไรซเบอร่ี สามารถสรางงานและรายไดใหกบั
เกษตรกรอีกดวยคะ

เรือ่ง/ออกแบบ : จฑุามาศ ฉัตรสรุยิาวงศ

สวนผสม แปงเอแคลร
• แปงเคก           120 กรัม  • น้ําเปลา           100 กรัม
• เนยสดรสเค็ม       85 กรัม       • ไขไก                  4 ฟอง
• ผงฟู                   1 ชอนชา
วิธีทํา แปงเอแคลร
1. รอนแปงเคกกับผงฟูพักไว จากนั้นนําเนยสดกับนํ้าเปลา ตั้งไฟ
   จนเดือด พอเนยละลายจนหมด ใสแปงท่ีรอนพักไว คนจนแปงสุก
   และจับตัวเปนกอน ยกลงจากเตา
2. นาํแปงใสเครือ่งหวัตรีปูใบไม ตดีวยความเรว็ปานกลางจนแปงเริม่อุน
    จากนัน้ใสไขทลีะฟองโดยรอใหแตละฟองเขากันดีกอนจนหมด 
3. นาํแปงใสถงุบบี โดยบบีบนถาดทีท่าดวยเนยหรอืรองดวยแผนรองอบ
    เขาอบทีอ่ณุหภมู ิ190 °C ประมาณ 20 นาทหีรอืจนเหลอืงสกุ
4. แซะวางพักบนตะแกรง รอจนแปงเย็นสนิท จึงนําไปใสไส

เปนยงัไงกันบางคะ หนาตานาทานแถมรสชาติกอ็รอยฟนใชไหม ขนมอรอยและมปีระโยชนตอสขุภาพ
ไดคุณคาทางโภชนาการจากขาวไรซเบอรี ่วธิทีาํกแ็สนงาย เพราะเรือ่งขนมหวานทาํยงัไงกข็าดไมไดจรงิๆ

...........................................................................................................................

สวนผสม ไสครีมคัสตารดขาวไรซเบอรี่
• นมสด              70 กรัม    • นํ้าตาลทราย    18.4 กรัม    • แปงขาวโพด     2.2 กรัม    
• แปงขาวไรซเบอรี่   6 กรัม    • มวิซเิลจเมล็ดแมงลกั 3 กรัม    • กลิ่นวนิลา       1/2 ชอนชา
วิธีทํา ไสครีมคัสตารดขาวไรซเบอรี่
1. เทนํา้ตาลทราย แปงขาวโพด แปงขาวไรซเบอรีห่กั นมจดื ผสมใหเขากัน
2. ละลายมิวซิเลจเมล็ดแมงลักผสมลงในสวนผสมที่เตรียมไว
3. กวนคัสตารดดวยการตุน(ใชไอนํา้) เปนเวลา 7 นาทจีนเปนเนือ้ครมี และเตมิกลิน่วนลิา คนใหเขากนั
4. พักครีมใหเย็นและบีบครีมคัสตารดขาวไรซเบอร่ีใสตัวแปงเอแคลร

น�้าลายสอ

การแสดงนิทรรศการแนะน�าคณะทั้ง 9 คณะ  
โดยจะจัดแสดงตลอดทัง้ 3 วนั ภายในบูธมกีจิกรรม 
เล ่นเกมส์และน�าเสนอผลงานวิจัยที่น ่าสนใจ  
ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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