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 อธิการบดี รับรางวัลถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี จากการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 34 ในฐานะผู้ครองแชมป์
เหรยีญทองสงูสดุ ระหว่างวันที ่3-10 กุมภาพนัธ์ 
2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
จ.เชียงใหม่ (อ่านต่อหน้า 2)

ราชมงคลพระนครยิ้มกร่ิม!
ครองแชมป์เจ้าเหรียญทอง “ล้านนาเกมส์” โกย 28 เหรียญทอง

เปิดรับ “เมล็ดพันธ์ุใหม่”
สู่รั้วราชมงคลพระนครกว่า 1,100 ที่นั่ง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัคร 
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ
การคัดเลอืกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแบบใหม่ TCAS  
ในระบบย่ืนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน แบบโควตา การรับตรงร่วมกัน  
แบบแอดมิชชั่น และรับตรงอิสระ ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีเผย เปิดที่นั่งรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ�านวน 1,160 คน 
ตั้งแต่บัดนี้-มิถุนายน 2561 (อ่านต่อหน้า 6)

นวัตกรรมสุดล�้ำ!

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ำพลังงำนสะอำด

โต๊ะเพื่อผู้พิกำร  หน้ำ 4

Red velvet Cheesecakeชวนไปฟอกปอด

ที่รีสอร์ทกำญจนบุรี
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ชื่นชมคนเก่ง 
ผลงำนระดับชำติ

“ณัฐชยา” เงือกสาว 
คณะบริหารธรุกจิ
คว้า 6 เหรยีญทองจากการแข่งขนั 
กีฬ าว ่ า ยน�้ า ป ระ เภท ผี เ สื้ อ  
ฟรีสไตล์ กรรเชียงเดี่ยวและผสม
จากกฬีาราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่34 ล้านนาเกมส์ (อ่านต่อหน้า 3)

 หน้ำ 8



จดหมายข่าว (Newsletter) ฉบบัที ่15 ประจ�าเดอืน 

กุมภำพันธ์-มีนำคม 2561 นับเป็นปีที่ 4 

แล้วที่จดหมำยข่ำวมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี- 

รำชมงคลพระนคร ได้ท�ำหน้ำที่ในกำรเผยแพร ่

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำร  

การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  

งานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมต่างๆ ของ 

ผู ้บริหำร คณำจำรย์และนักศึกษำให้กลุ ่ม 

เป้ำหมำยทัง้ภำยในและภำยนอก ซ่ึงเป็นอกีหนึง่ 

ช่องทำงในกำรติดตำมข่ำวสำร และควำม

เคล่ือนไหวต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลพระนคร

 ฉ บั บ นี้ อ อ ก ใ น ช ่ ว ง ก ำ ร รั บ ส มั ค ร 

นักศึกษำใหม่ ประจ�ำปี 2561 ถือเป็นปีแรก 

ที่ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

(สกอ.) ใช้ระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ

ในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำงที่เรียกว่ำ 

TCAS หรอื ทแีคส ซ่ึงเปิดรบัทัง้หมด 5 รูปแบบ  

โดยเช่ือว่ำวิธีดังกล่ำวจะช่วยลดกำรเหล่ือมล�้ำ 

โดยเฉพำะประเด็นกำรแก้ปัญหำกำรกันสิทธ์ิ

หรือที่นั่งของผู้อื่น และปัญหำกำรวิ่งรอกสอบ

หลำยแห่ง เป็นต้น

 ส�ำหรับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

พระนคร ได้ขำนรับนโยบำยดังกล่ำวด้วยกำร 

รับบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญำตรี จ�ำนวน

กว่ำ 1,160 คน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ำ

ศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

พระนคร ซ่ึงเป็นมหำวทิยำลยัของรัฐอกีแห่งหนึง่ 

ทีป่ระกำศเป็นมหำวทิยำลัยดจิทิลัทีมี่ควำมพร้อม

ด้ำนทรัพยำกร และผู้สอน ตลอดจนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน  

โดยแต่ละปีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภำพ

ตรงตำมควำมต ้องกำรของตลำดแรงงำน  

เ ม่ื อส� ำ เ ร็ จก ำ รศึ กษำแล ้ วสำมำ รถ เป ็ น 

ผู้ประกอบกำรได้ทันที

 นอกจำกกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่แล้ว 

จ ด ห ม ำ ย ข ่ ำ ว ฉ บั บ นี้ อ ย ำ ก เ ก็ บ บั น ทึ ก

ค ว ำ ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น ฐ ำ น ะ แ ช ม ป ์ กี ฬ ำ 

รำชมงคลเกมส์ 2 สมัย ได้รับถ้วยพระรำชทำน

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม- 

รำชกุมำ รีจำกกำรคว ้ ำ 28 เหรียญทอง  

17 เหรียญเงนิ 18 เหรียญทองแดง รวมทัง้หมด  

63 เหรียญ พร้อมโชว์นวตักรรมพลังงำนสะอำด 

เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้ยังเชิดชู 

นักศึกษำเก่งที่สร้ำงช่ือเสียงทั้งระดับชำติและ

นำนำชำติ ปิดท้ำยด้วยทริปสัมผัสธรรมชำติ 

ใกล ้ก รุง และเมนูหวำนๆ Red velvet 

Cheesecake 

 กองบรรณำธิกำรหวังเป ็นอย่ำงย่ิงว ่ำ 

จดหมำยข ่ำวฉบับนี้จะเป ็นส่ือกลำงที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อบคุลำกรและผูส้นใจทัว่ไป นอกจำก

วารสารฉบับนี้แล้ว อย่าลืมติดตามข่าวสาร

ของกองสื่อสำรองค์กร มหำวิทยำลัยฯ ผ่ำนทำง 

Social media ไม่ว่ำจะเป็น rmutpFBYouTube 

RMUTP rmutp_twit rmutpIG หรือ Line@

rmutp ขอบคุณผู้อ่ำนที่ให้ควำมสนใจติดตำม

จดหมำยข่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง พบกนัใหม่ฉบบัหน้ำ

Hotnews

ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร 
และภาพลกัษณ์องค์กร บรรณาธกิารบริหาร ผู้อ�านวยการกองสือ่สารองค์กร บรรณาธกิาร นางสาวสมพศิ ไปเจอะ กองบรรณาธกิาร  นางสาวสพุรรษา อิน่อ้อย,  
นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์, นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา, นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช, นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล, นายณรงค์กร ประสารแสง,  
นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ, นางสาวมารศรี สรรพนา, นายวุฒิชัย แก้วจันทร์, ว่าที่ร้อยตรีเกียรตินันท์ ลงทอง

399 กองส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
   โทร.02-665-3777 ต่อ 6022 โทรสาร 02-282-9314 
           http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ ราชมงคลพระนครเจ้าเหรียญทอง
ราชมงคลเกมส์ 2 สมัยซ้อน

โดย : ฉวีวรรณ มะโนปา
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Hotnews

 รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เปิดเผยว่าการแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้ำนนำเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-10  
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ปิดฉากลงไปเรียบร้อยอย่างสวยงาม โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของ 9 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ กว่า 3,000 คน ใน 15 ชนิดกีฬา 1 กิจกรรม ได้แก่ เซปักตะกร้อ ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอลชายหาด กรฑีา หมากกระดาน ปิงปอง ครอสเวร์ิด ตะกร้อลอดห่วง บาสเกตบอล เทนนสิ แบดมนิตัน  
ฟุตซอล ว่ายน�้า เปตอง วอลเลย์บอลและการแข่งขันผู้น�าเชียร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจ�านวน 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ  
รวมทั้งหมด 63 เหรียญ ซ่ึงได้น�าทีมผู้บริหารและทัพนักกีฬา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งนี้ จัดขึ้น 
ภายใต้แนวคิด “สร้ำงสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้ำนนำสร้ำงสำมัคคี 9 รำชมงคล” กีฬาถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ช่วย 
พัฒนานักศึกษาให้มีวินัย เปี่ยมด้วยน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคี ซ่ึงมีประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้ออกก�าลังกายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย  
สุขภาพใจดีถ้วนหน้า แต่เหนืออ่ืนใดคือ มิตรภาพอันแน่นแฟ้นของความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ทั้ง 9 แห่ง
 รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นในครั้งนี้ ต้องยกให้ทีมงานและนักกีฬาที่ร่วมกันวางแผน 
การฝึกซ้อมจนมาสู่ชัยชนะ ดังนั้นผู้ที่คว้าเหรียญในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนให้โบนัสอัดฉีด  
โดยเหรียญทอง จ�านวนเงิน 7,000 บาท ทุนเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา และเสื้อสามารถ เหรียญเงิน จ�านวนเงิน 
5,000 บาท และเหรียญทองแดง 3,000 บาท พร้อมทุนเรียนฟรี 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักกีฬามีก�าลังใจในการ
พัฒนาฝีมือต่อไป

“ณัฐชยา” เงือกสาว 
กับเส้นทางกีฬาว่ายน�้า

	 “เพราะการว่ายน�้าเหมือนเพ่ือนที่คอยอยู่กับเรา 
ตลอด	 ซ่ึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว	บางคร้ัง 
อาจจะมีท้อ	 เสียใจ	หรือผิดหวังในการแข่งขันบ้าง 
แต ่สิ่ ง เหล ่ านี้ คือประสบการณ ์ที่ท� า ให ้ เราโตขึ้น 
เป็นผู้ใหญ่ขึ้น	และไม่เคยคิดว่าเลือกผิดทางเลย”  
ค� าบอกเล ่ าจาก นำงสำวณัฐชยำ บัวมำศ หรือ  
ณัฐ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาระบบสารสนเทศ คณะ 
บรหิารธรุกจิ ปัจจุบนัเป็นนกักีฬาว่ายน�า้ของมหาวิทยาลยัฯ  
โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ที่ผ่านมา 
ได้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกวาด 6 เหรียญทอง จากการ 
แข่งขันประเภทผีเสื้อ 50 เมตร, ผีเสื้อ 100 เมตร,  
ฟรีสไตล์ 400 เมตร, ฟรีสไตล์ 100 เมตร, กรรเชียง  
200 เมตร, เดี่ยวผสม 200 เมตร และ 5 เหรียญเงิน 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร, กรรเชียง 100 เมตร, กบ 100 
เมตร และ 200 เมตร และผลัดผสม 4 x 100
 ณัฐชยา เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการเรียนว่ายน�้า 
เพียงแค่อยากว่ายน�้าได้และเป็นภูมิแพ้ต้ังแต่เด็กจึง 
ออกก�าลั งกายซ่ึงเรียนว ่ ายน�้ า ต้ั งแต ่อายุ 8 ขวบ  
ใช้เวลา 1 ปี ในการฝึกฝนจนโค้ชเห็นถึงความสามารถ 
และชักชวนแข่งขันแมทแรก คือ มินิสวิมมิ่งบ้านสมเด็จ 
ชนะเลิศในการแข่งขันซ่ึงรู้สึกสนุกประทับใจ และถือเป็น 
จุดเปลี่ยนจากเด็กธรรมดาๆ เข้ามาสู่วงการกีฬา ทุกวัน 
จะซ้อมทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นจนเกิดอาการบาดเจ็บที่ขา 
ข้างขวาและตรวจพบว่ากระดูกแหลมออกมาทิ่มเส้นเอ็น 
และแตกท�าให้เส ้นเอ็นอักเสบต้องเข้ารับการผ่าตัด 
แต่ตัดสินใจยังไม ่รับการรักษาเนื่องจากเข ้าแข ่งขัน 
ว่ายน�้าคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย ซ่ึงผลปรากฏว่า 
ติดชิงแชมป์ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 8 คนสดุท้ายในท่ากรรเชียง 
200 เมตร ภูมิใจมากๆ เพราะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของ
นักกีฬาทุกคนที่อยากติดทีมชาติ
 หลังจากเข้าผ่าตัดและท�ากายภาพบ�าบัด ผสมกับ 
ช่วงต้ังใจเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
จึงไม่มีเวลาในการฝึกซ้อมทุกครั้งที่แข่งใช้เวลาในการ 
ว่ายมากขึ้นเรื่อยๆ จึงรู้สึกท้อ แต่ได้ก�าลังใจจากครอบครัว 
จึงพยายามฝึกซ้อมมากขึ้น และเปลี่ยนสโมสรเพื่อหา 
เทคนิคใหม่ๆ ในการว่าย ซ่ึงตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลซ่ึงน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายการเรียน  
โดยไม่ขอจากพ่อแม่ และเป็นเหตุผลท่ีเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงมีทุน 
การศึกษาส�าหรับนักกีฬา ซ่ึงเวลาเรียนจะต้ังใจในช่วงเย็น 
ไปฝึกซ้อมและกลับไปท�าการบ้านจนได้เกรดรวม 3.37  
และในวันอาทติย์จะเป็นโค้ชสอนว่ายน�า้ให้กบัเด็กๆ ทีส่นใจ  
ซ่ึงเป็นงานพิเศษที่ช ่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ ่ายที่บ ้าน 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การว่ายน�้าท�าให้ได้เจอเพื่อน 
และได้รับประสบการณ์เพื่อน�ามาส่งต่อความรู ้ให้กับ 
เยาวชนที่ก�าลังจะเป็นอนาคตของชาติ และยังรู ้ จัก 
การบริหารเวลา มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
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นวัตกรรมสุดล�้า! ด้วยพลังงานสะอาด

ไอเดียสุดล�้า! โต๊ะเรียนผู้พิการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

 นวัตกรรมสุดล�้า! รักษ์โลก สกู๊ตเตอร์ 
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผลงานวิจัย จาก  
ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคำร และทีมนักวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ คิดค้นขึ้นเพื่อ  
ตอบสนองความต ้องการของคนเมือง 
ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

จากระบบขนส่งมวลชนทางราง (รถไฟฟ้า)  
และต้องต่อวินมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดหมาย 
ซ่ึงค่อนข้างราคาสูงและเสียเวลา รวมถึง 
กลุ ่มคนท่ีหันมาใช้จักรยานพับได้ในการ 
เดินทางระยะทางสั้นๆ สกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้า 
ถูกออกแบบมาให้สามารถชาร์จได้ทั้งไฟบ้าน  

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟช่ัน และทีมวิจัย จึงท�าการศึกษาข้อมูล 
ความบกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
ในระดับช้ันอนุบาล ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์  
จ.นนทบุรี และออกแบบโต๊ะเรียนท่ีสามารถ 
ตอบสนองการใช้งานกับผู ้มีความบกพร่อง  
3 ประเภท คือประเภทใช้มือเขียน ประเภทใช้ 
ปากเขียน และประเภทใช้เท้าเขียน ช้ินงาน 
มีหลักการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เรียบง่าย  
เน้นโครงสร้างที่แข็งแรง วัสดุจากไม้ยางพารา 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�้าหนักเบาถอด 
ประกอบได้ด้วยมือเปล่าและเพิ่มประโยชน ์
ใช ้สอยสอดรับกับความพิการ ท่ี เน ้นการ 
ช่วยเหลือตนเองในบางกิจกรรมอันเป็นการ 

ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ ทั้งนี้จากการทดสอบ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โต๊ะเรยีน 1494-2541 ผ่านตามเกณฑ์ สามารถ 
น�ามาใช้ในงานเพื่อรองรับต่อพฤติกรรมการ
เรียนการสอนของนักเรียนผู้มีความบกพร่อง

ใบอธิบายชิ้นสวนและวิธีการประกอบโตะ (Instruction Sheet) 

                      

                  A. พื้นบน 1 ช้ิน (TOP 1 PC.)                           B. แผงขาง 2 ช้ิน (SIDE 2 PCS.) 

                                                               

       C. ดามหนา 1 ช้ิน (ADVANCING 1 PC.)   D. เดือยไม 8 ช้ิน (WOOD PLUG 8 PCS.)    E. เดือยเกลียว 2 ช้ิน (SPIRAL 2 PCS.)   
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ใบอธิบายชิ้นสวนและวิธีการประกอบโตะ (Instruction Sheet) 

                      

                  A. พื้นบน 1 ช้ิน (TOP 1 PC.)                           B. แผงขาง 2 ช้ิน (SIDE 2 PCS.) 

                                                               

       C. ดามหนา 1 ช้ิน (ADVANCING 1 PC.)   D. เดือยไม 8 ช้ิน (WOOD PLUG 8 PCS.)    E. เดือยเกลียว 2 ช้ิน (SPIRAL 2 PCS.)   
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และแผงโซลาเซลล์ ซ่ึงชาร์จไฟบ้านโดยตรง 
ประมาณ 6 ชม. ที ่0.5 แอมป์ กนิไฟเท่ากบั 
การเปิดหลอดไฟ 36 วตัต์ นาน 1 ชม. หรอื 
ประมาณ 10 บาท/ครั้ง แต่หากชาร์จไฟจาก
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ โดยตรง
นานช่ัวโมง 3 ที่ 1 แอมป์ ทั้งนี้จากการ
ทดสอบและใช้งานจรงิต่อการชาร์จไฟ 1 ครัง้  
สกู ๊ตเตอร ์ให ้ผลตอบสนองในการขับขี่ 
ที่ความเร็วสูงสุด 30 กม./ชม. ระยะเดิน

ใบอธิบำยชิ้นส่วนและวิธีกำรประกอบโต๊ะ (Instruction Sheet)

 ความพิการทางร่างกายคือการที่บุคคล 
มีข ้อจ� ากัด ในการปฏิบั ติกิ จกรรมในชีวิต 
ประจ�าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางสังคม จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 25  
มถินุายน 2560 มจี�านวนผูพ้กิารราว 1.8 ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศ  
และจากการส�ารวจประเภทความพิการ พบทาง 
การเคลื่อนไหวหรือร่างกาย กว่า 8 แสนคน  
หรือร้อยละ 48.76 เด็กท่ีมีความบกพร่อง 
ทางร่างกายจึงจ�าเป็นต้องฝึกฝนด้วยวัสดุอุปกรณ์ 
และบริการต่างๆ เป็นพิเศษ เด็กกลุ่มนี้จึงเป็น 
กลุ ่มที่ขาดโอกาสในการเข ้าถึงระบบด้าน 
การศึกษามากที่สุด ดร.เกษม มำนะรุ่งวิทย์  

ทางสูงสุดต่อการประจุพลังงาน 10 กม. 
นอกจากนี้ยังติดต้ังระบบพิกัด GPS ระบุ
ต�าแหน่ง มีระบบบอกความเร็วและปริมาณ
ของแบตเตอรี่คงเหลือ พร้อมติดต้ังระบบ
ไฟส�าหรบัเดินทางในทีม่ดืมสีญัญาณไฟเลีย้ว  
น�้าหนัก 7 กม. ถอดพับประกอบง่ายพก
พาสะดวก และสามารถรับน�้าหนักได้ถึง  
80 กิโลกรัม

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคำร

ดร.เกษม มำนะรุ่งวิทย์

ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยั งได ้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ช่วยยกระดับ 
คุณภาพชีวิต THAILAND GREEN DESIGN 
AWARD 2018 ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด้วย
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Interview

ชื่นชมคนเก่ง ผลงานระดับชาติ
 ตลอดระยะเวลา 13 ปี ท่ีผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยืนหยัดคู่สังคม ส่ิงหนึ่งคือการพัฒนาการศึกษา 
ให้รุดก้าวหน้าเท่าทันความเจริญของสังคมและเทคโนโลยี ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักเสมอคือ นักศึกษาท่ีเป็นเมล็ดผลแห่งคุณภาพ 
เพื่อออกมารับใช้สังคม โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างมากมาย และฉบับนี้ก็มีเร่ืองราวของ 
เหล่านักศึกษาคนเก่งของเรา ตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมาได้ไปสร้างชื่อเสียง เป็นท่ีปลาบปลื้มใจแก่มหาวิทยาลัยฯ เรียกได้ว่าเป็นเกียรต ิ
แห่งราชมงคลพระนครอย่างยิ่ง

รองชนะเลศิอันดับ 2 การประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่ 
ชายหญิง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
สร้างช่ือเสียงและความปลาบปลื้มใจให้ชาวราชมงคล
พระนครเป็นอย่างยิ่ง

 นางสาวชนิกานต ์ ตุ ่มศิริ เป ็นนักศึกษาผู ้ม ี
ความประพฤติดี มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวม  
เป ็นนักร ้อง นักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส ่วน 
นายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย  
ประเภทกฬีาบาสเกตบอล มผีลงานดีเด่น ชอบช่วยเหลอื 
งานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งน้ีช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องทั้งสองยังได้ 
ไปโชว์ความสามารถในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 ซ่ึงน้องฟรอยด์ คว้ารางวัล 

	 เร่ิมกันที่คนเก่งคนแรก นางสาวอัจฉริยา ก.ศรีสุวรรณ นักศึกษา 
ช้ันปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ 
แฟช่ัน ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “Erasmus+Programme”  
ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย TTK University of Applied Sciences  
ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซ่ึงได้มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
กับราชมงคลพระนครเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม 
ซ่ึงกันและกัน “ต้องเดินทางมาท�าวีซ่าเอสโตเนียที่อินเดีย 1 อาทิตย์  
ระหว่าง 18-25 ม.ค. และเดินทางไปเอสโตเนยี 25 ม.ค. จนสิน้สดุโครงการ  
กลับประเทศไทย 13 มิ.ย. 2561 โดยระหว่างที่อยู่เอสโตเนียได้เข้า 
แลกเปลี่ยนในสาขา the Institute of clothing and textile ซ่ึงจะ 
ท�าให้ได้ประสบการณ์การเรียนการสอนเก่ียวกับสิ่งทอ เพราะที่ น่ัน 
มีความทันสมัยก้าวหน้าอย่างมาก นอกจากนี้จะพยายามเรียนรู้ด้านภาษา 
ให้ได้มากที่สุด ส่วนการเรียนหากเรียนที่เอสโตเนียได้เกรด c ขึ้นไป  
สามารถกลับมาเทียบวิชาที่มหาวิทยาลัยได้ จะต้ังใจเรียนและท�ากิจกรรม 
ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จากคนเก่ง 
รอบๆ ข้างค่ะ” นางสาวอัจฉริยา กล่าวกับทีมงาน
 มาต่อกันที่คนเก่งอีก 2 คน ได้รับการคัดเลือกรางวัล “เด็กและ 
เยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2561” ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี และรับมอบโล ่
รางวลัจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร เนือ่งในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ  
ประจ�าปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ  
(น้องฟรอยด์) นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ  
นายธณรชัก์ กระจ่างยทุธ์ (น้องเต้) นกัศึกษาช้ันปีที ่1 คณะสถาปัตยกรรม- 
ศาสตร์และการออกแบบ

 สุดท้าย น้องๆ คนเก่ง ทั้ง 8 คน จากสาขาวิชา 
การจัดการ (แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ ที่ไปคว้ารางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขัน 
วิชาการ Start Up Transport 4.0 ซ่ึงจัดโดย 
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในนาม ทีม  
“SA’ROAD Transport” ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์  
กลุเพชรธรีะธร, นางสาวรษิสา ภูผาทอง, นายนราธร  
โตสงคราม, นางสาวพัชรวรรณ จ� านงโภค,  

นางสาวอันชลีพร ใจหาญ, นางสาวน�้าทิพย์ ทองใบ,  
นางสาววรรณวิภา ซ่ือตรง, นายวงศธร สงิห์ทองหลาง  
โดยทีมนักศึกษาร่วมกันน�าเสนอแผนธุรกิจเกี่ยวกับ 
สินค้าเกษตรที่ต้องการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 
มากขึน้และลดต้นทนุในการขาย ไม่ให้ถกูเอาเปรยีบ 
จากพ่อค้าคนกลาง และเป็นตัวกลางในการขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรทั้ง Supply Chain และ Model 
Supply Chain โดยแผนธุรกิจจะเป็นตัวเช่ือมให้
เกษตรกรกับลูกค้าได้พบกัน 
 “อ.วรัญญา แก้วเชือกหนัง (ผู ้ควบคุมทีม)  
เล่าว่า เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวคิดและประยุกต ์
การท�าธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากการเปิดการค้า 
เสรีอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์มีส่วนส�าคัญ 
ในการด�าเนินธุรกิจ หากไม่มีกระบวนการบริหาร 
จัดการที่เหมาะสมก็จะกระทบต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันนั่นเอง ทั้งนี้ในการแข่งขันทีม “SA’  
ROAD Transport” ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 3 ทีม 
สุดท้ายจากผู ้เข ้าแข่งขันจ�านวน 14 ทีม จาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ” อย่างไรก็ตามต้องขอ 
แสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลมา  
ณ โอกาสนี้ และรู ้สึกปลาบปลื้มใจท่ีนักศึกษา 
คนเก่งของเราได้น�ารางวัลและสร้างช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
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ข่าวต่อ

 เมือ่ไม่มผีูเ้รยีนในหลกัสตูรคณะต่างๆ กต้็องปรบัเปลีย่นให้เท่าทนั 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ตอบโจทย์สถานประกอบการและ 
ความต้องการของผู ้เรียน ส่งผลให้หลายมหาวิทยาลัยลุกขึ้นมา 
ปรบัโฉม ตกแต่งตัวเองเสยีใหม่ผ่านการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน  
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ อยู่ท่ีไหนก็เรียนได้ หรือจะ 
ปรับช่ือ เพิ่มเติมเน้ือหารายวิชา ผลิตบัณฑิตยุคดิจิทัลเป็นต้น ดังนั้น  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คณะ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จึงจัดเสวนาปริทัศน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จุมพล รอดค�าดี  
ประธานกรรมการนโยบาย (ส.ส.ท.) และอดีตคณบดีคณะนเิทศศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายเรื่อง “คณะนิเทศศาสตร์/สื่อสาร 
มวลชนจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรในยุค disruption”
 อาจารย์จุมพล เล่าว่า ผมเคยพูดเมื่อ 4 ปีที่แล้วว่า ระวังบัณฑิต 
นิเทศศาสตร์จะตกงาน!!! แม้ว่าวันนี้ทุกคนจะสามารถ Live สดผ่าน 
โซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสารไปยังสาธารณชนได้ง่ายขึ้น และในบาง 
เหตุการณ์ยงัรายงานได้เรว็กว่าสือ่มวลชน แต่สิง่ทีอ่าจารย์จุมพลช้ีให้เหน็ 
ความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อท่ีเผยแพร่โดยประชาชนคือ  
ความรบัผดิชอบเพราะการเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารของประชาชนแทบจะ 
ไม่มีการควบคุมความเหมาะสมในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของ 
ตนเอง (Self-Censorship) ถ้ามองสื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อเพื่อสังคม และ 
ท�าหน้าทีค่ล้ายสือ่สงัคมออนไลน์ในยุคนี ้กจ็ะนกึถงึสถานีวิทย ุจส.100  
เนื่องจากทุกคนสามารถรายงานข่าวสารการจราจร และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับสังคมได้ แต่อย่างไรก็ตาม จส.100 ก็ยังคงมีผู้ด�าเนินรายการเป็น  
Gatekeeper ที่ช่วยพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานของผู้ท่ี  
Phone in เข้ามา ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการ 
พัฒนาจนเกิดสื่อโซเชียลมีเดียขึ้น ท�าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ท�าได้ไม่ยาก และสามารถส่งในวงกว้างได้ง่ายขึ้น
 หากถามว่าสือ่มวลชนในยคุทีท่กุคนสามารถเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ได้โดยอิสระ จะต้องท�าอย่างไร? อาจารย์จุมพลแสดงความคิดเห็นว่า  
สื่อมวลชนจะต้องให้ความส�าคัญกับ “ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร”  
และต้อง “เจาะลึก” พร้อมทั้งให้แนวทางการแก้ไขสิ่งเหล่านี้สะท้อน 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ประจ�าปีการศึกษา  
2561 ในระบบทีแคส (TCAS Thai University  
Central Admission System) ซ่ึงเป็นระบบ 
การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 5 รูปแบบ คือ  
1) ยืน่ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ส�าหรบันกัเรยีนทัว่ไป  
และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียน 
โควตา และนักเรียนเครือข่าย 2) รับแบบโควตา  
ส�าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตา 
โ ร ง เ รี ยน ในระบบเครื อข ่ ายและโครงการ 
ความสามารถพิเศษ 3) การรับตรงร่วมกัน ส�าหรับ 
นักเรียนที่อยู ่ในโครงการสถาบันแพทยศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย และโครงการอ่ืนๆ 4) รับแบบ 
แอดมิชชั่น ส�าหรับนักเรียนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ในกลุ่มของราชมงคลจะไม่มีระบบนี้ เนื่องจาก 
เป ็นช ่วงเป ิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
เรยีบร้อยแล้ว 5) การรบัตรงอิสระ ส�าหรบันกัเรยีน
ทั่วไป
 รศ .สุ ภัทรา โกไศยกานนท ์  อธิการบ ดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เปิดเผยว่า ขณะนีม้หาวิทยาลยัฯ ได้ประกาศรายช่ือ 
ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน  
ครั้ งที่  1 /1 และการรับแบบโควตาระ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้ว ดังนั้น 
ระบบการรบัสมคัรจงึอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการยืน่แฟ้ม 
สะสมผลงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม  
2560 - 28 กมุภาพนัธ์ 2561 จากนัน้จะเป็นการรบั 
แบบโควตาในช่วงเดือนธนัวาคม 2560 - เมษายน  
2561 ต่อด้วยการรับตรงร่วมกัน ในวันที่ 9 - 13  
พฤษภาคม 2561 และการรับแบบแอดมิชช่ัน  
ในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 ต่อด้วยการ 
รับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม 2561
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยการยื่นแฟ้มสะสม 
ผลงานครั้งที่ 1/2 โดยช�าระเงินค่าสมัคร และ 
สามารถเลือกสาขาวิชาที่สนใจได้ 2 อันดับต้ังแต่ 
บดันี ้- 28 กมุภาพนัธ์ 2561 จากนัน้ส�านกัส่งเสรมิ 
วิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จะส่งรายช่ือ 
ผู้สมัครให้คณะคัดเลือก ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม  
2561 หลังจากได้รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ จะส่งรายช่ือดังกล่าวให้ที่ประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่  
15 มนีาคม 2561 โดยผูส้มคัรสามารถยนืยนัสทิธิ์  
Clearing House ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม  
2561 ต่อจากนัน้มหาวทิยาลยัฯ จะประกาศรายช่ือ 
ผูม้สีทิธิเ์ข้าศึกษาต่อ วันที ่26 - 27 มนีาคม 2561  
เพื่อให้ผู ้ผ ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่านทาง 
เว็บไซต์และช�าระเงินตามท่ีก�าหนด ระหว่างวันที ่27  
มนีาคม - 2 เมษายน 2561 และรายงานตัวพร้อม 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 4 - 5 เมษายน  
2561 ทั้งนี้ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของ 
นกัเรยีนทีน่�ามาใส่แฟ้ม ไม่มกีารสอบข้อเขยีน อาจม ี
การสอบสัมภาษณ์หรือสอบทักษะเฉพาะทาง
 ส่วนรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบ 
ข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ เริ่มรับสมัครต้ังแต ่
บัดนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยจะสอบ 
ข ้อเขียนด ้วยข ้อสอบกลางที่ ใช ้ ร ่ วมกับผล 
การทดสอบ GAT PAT ระหว่างวันที่ 24 - 27  
กมุภาพนัธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที ่5 เมษายน  
2561 จากนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะส่งรายช่ือ 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวันที่ 30  
เมษายน 2561 ผู ้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์  
Clearing House ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม  
2561 ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศ 
รายช่ือผู ้มีสิทธิ์ เข ้ า ศึกษาต ่อ วันที่  8 - 9  
พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผู ้ผ่านการคัดเลือก 
รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์และช�าระเงินตามที ่
ก�าหนด ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2561  
และรายงานตัวพร้อมข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ในรอบนี ้

ข่าวต่อหน้า 1

บทควำม เรียบเรียงโดย อรรถกำร สัตยพำณิชย์

แล้วต่อไปใครจะเรียน “นิเทศศาสตร์” ???

กลับไปยังหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสาร 
มวลชนที่จะต ้องปรับตัว โดยเฉพาะการเลือก 
น�าเสนอหรือวิธีการสื่อสารอย่างไรให้ง่าย และให้เกิด 
ความประทับใจกับกลุ ่มผู ้รับสาร อาจารย์จุมพล 
บอกถึงเกณฑ์คัดเลือกคนเข ้าท�างานในองค์กร 
ท่ีอาจารย ์รับผิดชอบว ่าจะพิจารณาโดยใช ้หลัก  
One Person-Multi skill หรือหนึ่งคนจะต้อง 
มีทักษะในการท�างานที่หลากหลาย และต้องเข้าใจ 
ผู้รับสารด้วย นอกจากนี้ต้องเข้าใจแพลตฟอร์มสื่อ 
มากขึ้นจะเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องแบ่งสาขาวิชาวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือการใช้ประเภทของ 
สื่อมาแบ่ง แต่สิ่งท่ีเป็นหัวใจส�าคัญของหลักการ 
วารสารศาสตร์ท่ีละเลยในการสอนไม่ได้มี 3 เรื่อง 
ด้วยกนั คือ ความสามารถในการถ่ายทอด 1) ตัวอักษร  
2) เสียง และ 3) ภาพ โดยเฉพาะการสื่อสารจะต้อง 
มีสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในลักษณะ 
ตัวอักษรให้เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเสยีง และภาพได้อย่าง 
น่าสนใจ และการน�าเทคนิคการเล่าเรื่องหรือ Story  
Telling มาใช้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจ�าเป็น  
นอกจากนี้สิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  
การเข้าใจธรรมชาติของสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ๆ แม้ผู้เรียน 
ทางด้านนี้จะมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล 
ข่าวสารได้ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามรู้ว่าธรรมชาติของผู้อ่าน  
Line หรอื twitter ไม่ต้องการอ่านอะไรยาวๆ เน้ือหา 
ที่ใช้สื่อสารก็ต้องสั้น กระชับ และตรงประเด็น  
ดังนั้นผู ้สื่อสารจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจข้อจ�ากัดของ
แพลตฟอร์มสื่อแต่ละประเภท
 สิ่งที่อาจารย์จุมพลฝากทิ้งท้ายไว้ให้อาจารย์  
และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์  
สื่อสารมวลชนไว้คิดต่อกับประโยคท่ีว่า "คนท�าสื่อ 
ในยุคนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่การสร้างสื่อ 
มืออาชีพให้เกิดขึ้นในวงการสื่อสารมวลชนนั้นเป็น 
เรื่องที่ไม่ง่าย" ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์นับเป็น 
โจทย์ท่ีต้องน�าไปลงรายละเอียด และคิดกันต่อ 
ว่าจะท�าอย่างไร แต่ก็เช่ือว่าถ้าเมื่อใดก็ตาม อาจารย ์
และผู ้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตอบแนวทาง 
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และ 
เป็นการตอบได้อย่างเสียงดัง ฟังชัด เมื่อถึงเวลานั้น 
ก็ไม่จ�าเป็นต้องมาต้ังค�าถาม “แล้วต่อไปใครจะเรียน 
“นิเทศศาสตร์” ???” กันให้รกสมอง....

จะใช้คะแนนสอบกลาง เช่น O-NET GAT  
PAT และ 9 วิชาสามัญร่วมกับการสอบข้อเขียน
หรือปฏิบัติวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ
 ส�าหรบัรอบท่ี 3 การรบัตรงร่วมกัน เริม่รบัสมคัร 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 9 - 13  
พฤษภาคม 2561 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาได้  
4 ล�าดับ จากนัน้ ทปอ. จะส่งข้อมลูให้มหาวิทยาลยัฯ  
ประมวลผลและส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้  
ทปอ. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัคร 
สามารถยนืยนัสทิธิ ์Clearing House ระหว่างวนัที่  
26 - 28 พฤษภาคม 2561 ต่อจากนั้นแต่ละคณะ 
ของมหาวิทยาลัยฯ จะสัมภาษณ์ผู ้ที่ยืนยันสิทธิ์  
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันท่ี 8 มิถุนายน  
2561 เพื่อให้ผู ้ผ ่านการคัดเลือกรายงานตัว 
ผ่านทางเว็บไซต์และช�าระเงินตามที่มหาวิทยาลัย 
ก�าหนด ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561  
และรายงานตัวพร้อมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2561
 ในระบบการรับตรงอิสระ เริ่มรับสมัครระหว่าง 
วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2561 โดยสามารถ 
เลือกสาขาวิชาท่ีสนใจได้ 2 อันดับ จากนั้นสอบ 
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันท่ี 14 มิถุนายน  
2561 ต ่อด ้ วยการประกาศราย ช่ือผู ้ ผ ่ าน 
การคัดเลือกข้อเขียน/การสัมภาษณ์ ในวันที่ 16  
มิถุนายน 2561 เพื่อให ้ผู ้ผ ่านการคัดเลือก 
รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์และช�าระเงินตามที ่
มหาวิทยาลัยก�าหนด ระหว่างวันที่ 16 - 18  
มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมขึ้นทะเบียน 
นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561  
โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช ้เกณฑ์การสอบ 
ที่ จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาชีพเฉพาะท้ังนี ้
มหาวิทยาลัยฯ จะสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษา 
อังกฤษส�าหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 21 -  
23 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ภายในเดือนมิถุนายนด้วย
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ซึ่งมอบทุนการศึกษา
เรียนฟรีตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน 
30 ทุน และรับระบบโควตาพิเศษ 30 คน ส่วน
ด้านดนตร ีศิลปะการแสดง มอบทุนเรยีนฟรตีลอด
หลกัสตูร จ�านวน 10 ทนุ และรบัระบบโควตาพเิศษ  
10 คน โดยผู้สมัครต้องมีประวัติ ผลงาน และ 
ความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับทีมชาติหรือ 
ตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ฯลฯ โดยนับผลงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (ย้อนหลัง 5 ปี)
 การรับนักศึกษาในระบบทีแคสจะต่างจากระบบ 
เดิมโดยมีข้อดีคือ เพิ่มโอกาสความเท่าเทียม 
ในการเข้ามหาวทิยาลยั ลดปัญหาการกนัสทิธิค์นอ่ืน  
หรือกั๊กที่ ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างคนรวยกับคนจน แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ 
เนื่องจากระบบใหม่จะจัดสอบหลังนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จบการศึกษาแล้ว ผู ้สนใจ
สมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.
rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ส�านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ราชมงคล 
พระนคร โทร.0 2665 3777 ต่อ 6409
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ซุบซิบริมร้ัว

 นางสาวกญัวรรณ อยูค่ง นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน 
หม่อมหลวงป ิ ่น มาลากุล จ�านวนเงิน 3,000 บาท โดยมี  
รศ.สภัุทรา โกไศยกานนท์ อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา

 คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6 โชว์ศักยภาพสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ภายใต้แนวคิด Digital biz พัฒนาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของกลุ่มราชมงคล 
ท้ัง 9 แห่ง ให้มคีวามรู ้ความสามารถและทักษะทางด้านการบรหิารธรุกจิทีม่คุีณภาพ
รองรับการท�างานในสถานประกอบการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 นายยศธร แสนสาร นักศึกษาสาขาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดแข่งขัน 
ด้านการมกิซ์เสยีง Sound Engineer รุน่นกัเรยีน-นกัศึกษา 
ในงาน KIMMIX 2017

 นายทนุ ปะวะเท นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
คว ้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดค�าขวัญกิจกรรม 
เลิกเพื่อรักษ์ ภายใต้ค�าขวัญ “อนาคตโลกจะสดใส  
ราชมงคลพระนครร่วมใจ รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและ 
โฟม” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน

 คณะศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคล 
แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ 
ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยมี 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านภาษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
โรงแรม และการประกวดด้านต่างๆ เช่น สุนทรพจน์ มารยาทไทย และบอร์ดนิทรรศการ

 กองสื่อสารองค์กรและสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 
90.75 MHz ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เพื่อปรับกระบวนทัศน์ใน
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรให้ทันต่อกระแสสังคม  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดการ
แสดงแฟช่ันโชว์ THE BRANDING PROJECT 
URBANISM เป็นผลงานการออกแบบดีไซน์และ
ตัดเย็บโดยนักศึกษา ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ 
และออกแบบแฟชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

 คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดกจิกรรมการแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ 
ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่3 มนีกัศึกษาจาก 9 มทร. เข้าร่วมกล่าวสนุทรพจน์ ในหวัข้อ ศาสตร์พระราชา ทรงคุณค่า 
ราชมงคล เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเชิงวรรณศิลป์และวาทศิลป์อย่างสร้างสรรค์  
โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าและ  
ผศ.อ�านาจ เอ่ียมส�าอางค์ ประธานอนุกรรมการการประกวดสุนทรพจน์ 9 มทร. เข้าร่วม 
รับฟังด้วย ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้

รับทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ชนะเลิศการมิกซ์เสียง

ชนะเลิศค�าขวัญเลิกเพื่อรักษ์เจ้าภาพแข่งขันทักษะด้านศิลปศาสตร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์

แฟช่ันโชว์

แข่งสุนทรพจน์

 ว้ำวเชียร์สุดใจ!! ร่วมส่งก�ำลังใจเชียร์อำจำรย์และนักศึกษำ  
 สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ร่วม 
 แข่งขันนวัตกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงานระดับเอเชีย ที่ 
 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่ำงวันที่ 8-11 มีนำคม 2561 โดยมีทีม 
 จำกทัว่โลกเข้ำร่วมจ�ำนวน 23 ประเทศ และทมีจำกประเทศไทย  
 10 แห่ง เข้ำร่วมจ�ำนวน 14 ทีม 
 ปรบมือรัวๆ ให้กับ นำงสำวชนิกำนต์ ตุ่มศิริ นักศึกษำเสียงดี  
 จำกคณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน คว้ำรำงวัลรองชนะเลิศ 
 อันดับ 2 กำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ำยหญิง จำกกำร 
 แข่งขันในเทศกำลกีฬำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

 แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ล้ำนนำเกมส์"
 มีดีต้องโชว์!! นักศึกษำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร 
 ออกแบบ จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ส่งเสริมงำนทำงด้ำนศิลปะ  
 ด้วยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะโดยกำรจัดกิจกรรม 
 เพ้นท์เส้ือให้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำของโรงเรียน 
 รำชวินิต (ประถม) เขตดุสิต เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำกำร 
 ทำงด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 ยินดีด้วยจ้ำ!! นำยอภิสิทธิ์ นิติธรรมรัตน์, นำยนิรวิทธ์ วงเวียน  
 และ นำยสุวัฒน์ เกษี 3 นักศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันกำรน�ำเสนอ 

 แนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรจดักจิกรรมนักศกึษำของแต่ละมหำวทิยำลัย 
 ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในงำนรำชมงคลวิชำกำรวิศวกรรม 
 ระดับชำติ คร้ังที่ 10 และกำรแข่งขัน Teaching Academy  
 Award 2018 (7th)
 ให้ควำมรู้กันหน่อยจ้ำ!! คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 จัดโครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  
 ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ภิรมย์ ช้ัน 2 และห้องปฏิบัติกำร  
 ชั้น 3 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ ให้กับนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1  
 ฝึกกำรท�ำน�้ำยำล้ำงจำนจำกผิวมะกรูด เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ 
 น�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้                  ..BY takorn..

 นายธนาณั ติ เจาะพรมมา คว ้ า เหรี ยญทอง 
มวยไทยสมัครเล่น จากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น  
ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "ธัญบุรีเกมส์"  
ซ่ึงชนะน็อคคู่ต่อสู้ ทั้งในรอบรองชนะเลิศ และในรอบ 
ชิงชนะเลิศ

ทองแรกกีฬามหาวิทยาลัย
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Life Style

 เคยได้ยินไหมเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา 
เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมาย ทั้งทะเล 
ภูเขา น�้าตก วัดวาอาราม  อาหารการกินถูกปาก พูดจา
ภาษาเดียวกัน แถมประหยัดค่าใช้จ่าย บางสถานที่
สวยงามในระดับท่ีว่าไม่ต้องไปให้ไกลถึงเมืองนอก  
แค่มาเที่ยวในเมืองไทยก็ได้เจอแล้ว ครั้งนี้จะพามาที่
จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดที่มีรีสอร์ทอันเป็นแหล่งรวม
ของธรรมชาติ เงียบสงบ วิวดี ราคาประหยดั ประกอบกบั 
อากาศเย็นสบายๆ หมอกยามเช้า ให้แสงแดดอ่อนๆ 
ปะทะร่างกาย ท�าให้สดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้น

เรื่อง/ภาพ : พลอยวรรณ คุ้มภัย

ที่รีสอร์ทกาญจนบุรี

ตะลอนทัวร์

น�้าลายสอ

เข้าสู่ช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรัก ก็มักจะนึกถึง 
ความน่ารัก สดใส ทั้งบรรยากาศและของขวัญ 
ท่ีเตรียมจะเซอร์ไพรส์คนที่รัก แต่ถ้าใคร 
ยังคิดไม่ออก คอลัมน์น�้าลายสอฉบับนี้ 
มีขนมหวานที่ ดูมีเสน่ห ์มาน�าเสนอ 
เพื่อเป็นไอเดียกับเมนู เรดเวลเว็ท 
ชีสเค้ก (Red velvet Cheesecake)  
มีเนื้อเค ้กหนึบหนับ ซ่ึงหากทานคู ่กับ 
ชาร้อนๆ แล้วล่ะก็ฟินสุดๆ ไปเลยพร้อมแล้วก็ 
เริ่มกันเลย

เติมความหวานในวนัพเิศษ 
Red velvet Cheesecake

วิธีท�ำ เนื้อเค้ก
1. ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงโกโก้ แป้งถั่วเขียว เกลือ เข้าด้วยกัน และพักไว้ 

2. ตีเนยและน�้าตาล ผสมให้เข้ากันจนขาวฟู เติมไข่ ตามด้วยกลิ่นวานิลลา สีผสม 

 อาหารสีแดง และน�้าส้มสายชู คนเร็วๆ ให้เข้ากัน

3. เทส่วนผสมแป้งลงไปในส่วนผสมเนย จากนั้นใช้ตะกร้อมือผสมให้เข้ากันดี ก่อน 

 น�าไปเทลงพิมพ์เตรียมเอาไว้ 

วิธีท�ำ ซอสสตรอว์เบอร์รี
1. หั่นสตรอว์เบอร์รีเป็นช้ินเล็กๆ จากนั้นน�าไปต้ังบนไฟอ่อน ใส่น�้าและน�้าตาล  

 คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาไว้ ต้มต่อประมาณ 5 นาที จนสตอรว์เบอร์รีเปื่อย 

2. ใช้ตะกร้อมือคนซอสสตรอว์เบอร์รีจนเนื้อเหลวและข้น จากนั้นใส่ แป้งถั่วเขียว 

 ลงไป แล้วคนให้เข้ากันจนเหนียว 

วิธีท�ำ ครีมชีส 
1. ตีครีมชีสให้อ่อนตัว เติมน�้าตาลและไข่แดง แล้วใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เนียน 

 เข้ากันดี

2. เทส่วนผสมครีมชีส ลงบนเนื้อเค้ก แล้วปาดเค้กให้เท่ากัน จากนั้นหยอดซอส 

 สตรอว์เบอร์รีให้ทั่ว แล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเกลี่ยให้เป็นลายตามชอบ

3. น�าเรดเวลเว็ทชีสเค้กไปอบ 35-40 นาที หรือจนกว่าจะสุก จากนั้นน�าออกมา 

 พักไว้ให้เย็น แล้วจึงตัดแบ่งตามชอบ

ที่มำ : www.wongnai.com เรื่อง : จุฑำมำศ ฉัตรสุริยำวงศ์

Tips : สตรอว์เบอร์รี ผลไม้เมืองหนำว ที่อุดมไปด้วยคุณค่ำทำงอำหำรมำกมำย เป็นผลไม้ที่ให้พลังงำนต�่ำ ไม่มีคอเรสเตอรอล วิตำมินซีสูง มีไฟเบอร์  
  และสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งสำรก่อโรคมะเร็ง ลดควำมดันโลหิต ลดควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคหัวใจ บ�ำรุงสำยตำ สมอง และระบบประสำท

น่ากินใช่ไหมล่ะ ถึงขั้นตอนเยอะไปนิด แต่รับรองว่าไม่ยากแน่นอน 
แถมลองชิมแล้วจะติดใจ ส่วนใครจะน�ำสตรอว์เบอร์รีมำตกแต่งเพิม่ควำม
สวยงำม แถมยังได้ประโยชน์อีกเพียบ

ส่วนผสม เนื้อเค้ก
 เนย 1/2 ถ้วย  น�้าตาลทราย 1 ถ้วย
 ไข่ไก่ 2 ฟอง  สีผสมอาหาร สีแดง 1 ช้อนชา
 น�้าส้มสายชู 1/4 ถ้วย  กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
 แป้งสาลีอเนกประสงค์ 3/4 ถ้วย 
 แป้งถั่วเขียว 1 ช้อนโต๊ะ  ผงโกโก้ 1/4 ถ้วย 
 เกลือ 1/8 ช้อนชา

ส่วนผสม ซอสสตรอว์เบอร์รี
 สตรอว์เบอร์รีสด 1 ถ้วย  น�้าตาลทราย 1/3 ถ้วย
 น�้า 1/3 ถ้วย  แป้งถั่วเขียว 1 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสม หน้ำครีมชีส
 ครีมชีส 1 ถ้วย  น�้าตาลทราย 1/4 ถ้วย
 ไข่แดง 1 ฟอง

ชวนไป ฟอกปอด

 ก้าวแรกท่ีเข้าสูพ่กั สามารถสมัผสัได้ถงึบรรยากาศ 
สดช่ืน รายล้อมไปด้วยต้นไม้ โดยเราเลือกที่ ซ่ึงเป็น 
บ้านวิวเขื่อนมีสะพานทอดยาว เมื่อมองออกไปเห็น
ทะเลสาบ ภูเขาและแม่น�้าสุดลูกหูลูกตา แต่ทว่ากว่า
จะจองได้ค่อนข้างยากล�าบาก เนื่องจากท่ีพักท่ีนี่ราคา 
ไม่แพงเมื่อเทียบกับบรรยากาศสุดแสนจะธรรมชาติ 
และวิวสวยงามแล้ว ถือว่าคุ้มค่ามาก จึงต้องจองที่พัก
กันข้ามเดือนเลยทีเดียว

 หลังจากสูดโอโซนเต็มปอดแล้ว ก่อนกลับแวะ 
พายเรอืคายคั และถ่ายรปูชิคๆ กบัสะพานไม้ทีท่อดยาว 
ไปตามริมน�้าผ่านต้นกกที่เขียวขจี ใครเห็นเป็นต้อง 
อดใจไม่ไหวที่ต้องคว้ากล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ไม่ยั้ง 
ไว้ลงโซเชียลได้เลย แต่ถ้าใครยังเที่ยวไม่จุใจ สามารถ
ย้อนกลับไปเที่ยวน�้ำตกเอรำวัณ ซ่ึงเป็นน�้าตกที่มีช่ือ
เสียงของจังหวัดกาญจนบุรี

 กำรเดนิทำงคร้ังนีเ้ร่ิมต้นที ่สถำนขีนส่งสำยใต้ใหม่ 
และลงรถที่สถำนีขนส่งจังหวัดกำญจนบุรี มองซ้าย 
มองขวาหารถสองแถวหวานเย็นนั่งถ่ายรูปไปเรื่อยๆ 
แต่กองทัพต้องเดินด้วยท้อง จึงต้องรองท้องด้วยเมนู
ประหยัดตังค์ ข้ำวมันไก่ 10 บำท ซึ่งร้านอยู่เยื้องกับ 
สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สังเกตุง่ายมากจาก
ลูกค้าที่ยืนต่อแถวรอคิวยาวมาก อ่ิมท้องแล้วก็ขึ้น
รถสองแถวหวานเย็นหรือที่เรียกกันว่า รถคอกหมู  
ที่ขึ้นป้ายว่า กาญจนบุรี-เอราวัณ ใช้เวลาไม่นานนัก 
ก็ลงที่แยกโป่งปัด เพื่อเข้าสู ่ที่พักที่ราคาหลักร้อย  
แต่วิวหลักล้านอย่าง กกกอดรีสอร์ท

 ตะวันลับขอบฟ้า เป็นสัญญาณว่าเวลา 2 วัน  
1 คืน หมดลงแล้ว อย่างที่หลายๆ คนมักบอกว่า เวลา
แห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอ แต่ภาพความประทับใจ
ยังอยู่กับเราเสมอเช่นกัน พบกันใหม่ฉบับหน้า
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