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 (อ่านต่อหน้า 6)

เผยนโยบายจัดการส่ิงแวดล้อมออกมาตรการ
ประหยัดพลังงาน-ทรัพยากรมุ่ งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว

> อ่านต่อหน้า 3

บูรณาการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
จัดฝึกอบรมต่อเน่ืองเพ่ือความเป็นมืออาชีพ

ชุดจำาลองป้องกันอัคคีภัยในห้องครัว 
ผ่านแอปฯ

สกู๊ปพิเศษ

เบ้ืองหลังความวิจิตรงดงามซุ้มตราสัญลักษณ์ในงาน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562            

ราชมงคลพระนคร
ร่ ว ม ใ จ จั ด กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า                                                   

เราทำาความดีด้วยหัวใจ  ปี 2562 
มทร.พระนคร ได้ร่วมกับสำ�นักง�นเขตดุสิตร่วมกิจกรรม                

จิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ” ปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมร�ชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่อง             
ในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกด้วยก�รทำ�คว�มสะอ�ด
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประช�กร  (อ่านต่อหน้า 6)

ลัดเลาะริมคลองลัดมะยม
> อ่านต่อหน้า 8

 (อ่านต่อหน้า 2)

เชิญผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ 
Huawei Enterprise Business Group บรรยายการศึกษา             
ในโลกยุคดิจิทัล เพ่ือเปล่ียนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส  (อ่านต่อหน้า 6)

> อ่านต่อหน้า 4

ราชมงคลพระนครจับมือออสเตรเลีย
จ ัดประช ุมนานาชาติ คร้ังท่ี 10
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562                          

ผุดม�ตรก�รประหยัดพลังง�นทั้งเครื่องปรับอ�ก�ศไฟฟ้�แสงสว่�ง-นำ�มัน                     
เชื ้อเพลิง–ก�รใช้ลิฟต์–ทรัพย�กรต่�ง ๆ  ขอคว�มร่วมมือบุคล�กรและนักศึกษ�                       
ให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รลดใช้พลังง�นและใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งคุ้มค่�                                            
และให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัย
สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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combustion engine) คือก�รประหยดันำ�้มัน
เชื้อเพลิง ได้พัฒน�รถโดยออกแบบตัวรถให้มี
ลักษณะเป็นหยดนำ้� ปรับโครงสร้�งรถให้มี
คว�มรวดเร็วขึ้น นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รปรับ
เครือ่งยนต์ ระบบส่งกำ�ลัง ช่วงล่�งของรถอีกด้วย 
งบประม�ณของรถคันดังกล่�วจึงอยู ่ ท่ีร�ว 
150,000 บ�ท ซึง่ในอน�คตจะมีก�ร พฒัน�ให้
ม�กขึ้น โดยก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้�ม�
ประยุกต์ใช้

ขณะที่น�ยอนุวัฒน์ เหล�เลิศ รับหน้�ที่
คนขับรถ กล่�วเสริมว่� สิ่งสำ�คัญนอกจ�กก�ร
ปรับปรุงเครื่องยนต์แล้ว ก�รหมั่นฝึกซ้อมใน
ก�รขบัเพือ่ให้เกิดคว�มชำ�น�ญ เทคนคิก�รขบั
เป็นอีกเคล็ดลับในก�รคว้�ร�งวัล เนื่องจ�กรถ
ทีน่ำ�ม�ขบัต้องใช้คนัเร่งเท้� เบรคเท้�และเบรคมอื 
นอกจ�กนี้ต้องมีจังหวะเล้ียวเพื่อให้รถไหลลื่น 
ประหยัดนำ้�มันซึ่งผู้ที่ขับต้องมีประสบก�รณ์
เป็นอย่�งม�ก คว�มย�กของสน�มก�รแข่งขัน
ครั้งนี้อยู่ที่โค้งหักศอกและขึ้นเนิน ทำ�ให้เกิด
อ�ก�รตื่นเต้นถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ ดัง
นัน้ก่อนลงสน�มทกุครัง้จงึต้องทำ�สม�ธแิละตัง้สติ 

Hotnews2

   
บทบรรณาธิการ

นศ. ครุศาสตร์ฯ คว้าแชมป์เอเชีย
รถประหยัดพลังงาน

     อ�จ�รย์ปิยะธิด� สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ กล่�วว่� แม้ว่�ช่วงสำ�คัญ
ที่สุดของพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกได้ผ่�นไปแล้ว                    
เชื่อว่�คนไทยทั้งประเทศได้เห็นคว�มงดง�มของ             
พระร�ชพิธี ซ่ึงคณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ 
มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลพระนคร ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในง�น โดยได้รับเกียรติจ�กสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี จัดซุ้มดอกไม้ตร�สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 
หรือ วปร. บริเวณท้องสน�มหลวง เพ่ือให้ประช�ชน         
ทีต้่องก�รถ่�ยภ�พไว้เป็นท่ีระลึก สำ�หรับรูปแบบก�รจัด
ตกแต่งรปูแบบสวนธรรมช�ติ ดอกไม้ท่ีนำ�ม�ตกแต่งนัน้
มทีัง้แบบดอกไม้ประดษิฐ์ผสมผส�นกับดอกไม้สด เพือ่ให้
ดอกไม้อยู่ได้น�นต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด นอกจ�กนี้
ก�รจัดดอกไม้เน้นไปในโทนสีเหลืองอย่�งดอกรวงผึ้ง
เป็นหลัก ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระร�ชสมภพของ 
พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทร   
มห�วชิร�ลงกรณฯ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว อีกทั้งยัง
มดีอกไม้สีฟ้� และสขี�วแซม ส่วนบรเิวณตร�สญัลกัษณ์

“พวกเราดีใจมากที่สามารถคว้าชัยชนะมา
ได้ในครั้งนี้ เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และ การ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมแข่งขันตลอด 3 ปี และครั้ง
นี้พวกเราท�าได้ สิ่งที่เรายึดถือจนท�าให้คว้าชัยชนะ
มาได้คอืการท�างานเป็นทมีครบั” น�ยพรีพล บุญเฉย
นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 ส�ข�วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม และผู้จัดก�รทีม RMUTP 
RACING กล่�ว

ในอน�คตอนัใกล้ซึง่จะมปีระช�กรจำ�นวนเพิม่
ม�กขึน้และมคีว�มต้องก�รพลงัง�นสงูขึน้ จงึได้มกี�ร
จดัก�รแข่งขนั เชลล์ อโีค-ม�ร�ธอน เอเชยี ประจำ�ปี 
2019 (Shell Eco Marathon 2019 ) ซึ่งเป็นหัวใจ
สำ�คญัของง�น Make the Future Live ณ สน�มแข่ง
รถเซปัง อนิเตอร์เนชัน่แนลเซอร์กติ ประเทศม�เลเซีย                         
ซึ่งมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร ส่งทีม 
“RMUTP RACING” นักศึกษ�ส�ข�วิศวกรรม
เคร่ืองกล คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม เข้�ร่วมก�ร
แข่งขนัในครัง้นี ้ซึ่งได้คว้�ร�งวัลชนะเลิศ ระดับเอเชีย 
ในรุ่นประเภท prototype (Internal combustion 
engine) ด้วยสถิตินำ้�มันเช้ือเพลิง 1 ลิตร วิ่งได้ 
1,546.9 Km. ซึ่งมีทีมที่เข้�ร่วมก�รแข่งขัน 26 ทีม 
จ�ก 16 ประเทศในทวปีเอเชยี และทมีจ�กประเทศไทย 
9 ทีม 7 สถ�บันก�รศึกษ�

จดหม�ยข่�ว (Newsletter) ปีที ่5 ฉบบัที่ 
23 ฉบับประจำ�เดือนมิถุน�ยน - กรกฎ�คม 
2562 ฉบบันีเ้พิง่ผ่�นพ้นไปหม�ด ๆ  สำ�หรบัช่วง
เวล�แห่งคว�มปล�บปลืม้ปีต ิทีป่ระวตัศิ�สตร์
จะต้องจดจ�รึกเอ�ไว้ในฐ�นะห้วงเวล�ของ
กำ�หนดก�รง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 
พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เป็น
พระมห�กษตัรย์ิไทยรชัก�ลที ่10 แห่งร�ชวงศ์จกัรี 
เพ่ือคว�มเป็นสวัสดิมงคลของประเทศช�ติ    
ให้เป็นทีช่ืน่ชมยนิดขีองประช�ชน ผูมี้คว�มหวัง
ตั้งใจอยู ่ทั่วกัน พวกเร�ช�วมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยรี�ชมงคลพระนครนำ�โดย รศ.สภัุทร� 
โกไศยก�นนท์ ได้ร่วมใจถว�ยพระพรชยัมงคล
ในว�ระอันควรปล้ืมปีติน้ี ขอถว�ยพระพรชัย
ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนน�น

เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธี  
บรมร�ช�ภิเษก มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ช
มงคลพระนคร ได้จดักจิกรรมร�ชมงคลพระนคร
รวมใจภกัดิเ์ฉลมิพระเกยีรต ิกล่�วถว�ยอ�ศริว�ท
ร�ชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมี เพลง
สดุดีจอมร�ช� เพลงไทยรวมใจภักด์ิ และ
กิจกรรมสวดมนต์ปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรติ 
นอกจ�กนี ้ยงัได้   ร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตดสุติ ทำ� 
กจิกรรมจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ” 
ทำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณคลองเปรมประช�กรด้วย
ขณะเดยีวกันยังตดิต�มคว�มเคลือ่นไหวของก�ร
ประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ ครั้งที่ 10 จัดขึ้น
ระหว่�งวันที่ 4-5 มิถุน�ยน 2562 ณ โรงแรม
เดอะสโุกศล กรงุเทพฯ คว�มพเิศษของปีน้ี คอืผล
ง�นวจิยั หรอืบทคว�มวิช�ก�รท่ีถูกนำ�เสนอใน
ง�นประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติคร้ังนี้จะได้รับ
ก�รตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร ICONSCI 10  
Proceeding และยงัมโีอก�สได้รบัก�รตพีมิพ์ใน
ว�รส�ร Applied Mechanics and Materials 
และ Economic Modelling ท่ีสำ�คัญมีก�ร
บรรย�ยจ�ก Huawei ถงึกระแสสงัคม ก�รศกึษ�
ในโลกยคุดจิทิลั เพือ่เปลีย่นวกิฤตดจิทิลัให้เป็น
โอก�ส และมี Prof. Paresh Narayan                 
จ�กสถ�บัน Deaking University เครือรัฐ
ออสเตรเลีย เป็นผู้บรรย�ยหลักด้วย

นอกจ�กนีย้งัได้สะท้อนแนวคดิของนกัศกึษ�
ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) ที่เพิ่ง
สำ�เร็จก�รศึกษ�ไปหม�ด ๆ ถึงแนวท�ง           
ก�รศึกษ�ต่อในระดบัปรญิญ�ตร ีเท่�นัน้ยงัไม่พอ 
ได้นำ�เสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่�งชุดจำ�ลอง
ป้องกนัอคัคภัียในห้องครวัผ่�นแอปฯ และต้อง
ขอแสดงคว�มยินดีกับนักวิจัยท่ีสร้�งช่ือเสียง
ให้กบัมห�วทิย�ลยัโดยก�รคว้�ร�งวลัระดบัโลก
รวมทั้งทริปท่องเที่ยวชิว ๆ ในกรุงเทพอย่�ง 
คลองลัดมะยม ปิดท้�ยด้วยเมนูอร ่อย ๆ                  
กนิง่�ย ๆ สบ�ยกระเป๋�ต้อนรับหน้�ฝน

กองบรรณ�ธิก�รหวังเป็นอย่�งยิ่งว ่�
จดหม�ยข่�วฉบับนี้จะเป็นสื่อกล�งที่เป็น
ประโยชน์ต ่อบุคล�กร และผู ้สนใจทั่วไป 
นอกจ�กจดหม�ยข่�วฉบับนี้แล้ว อย่�ลืม
ติดต�มข่�วส�รของกองส่ือส�รองค์กร ผ่�น
ท�ง Social media ไม่ว่�จะเป็น rmutpFB 
YouTube RMUTP rmutp_twit  rmutpIG 
หรือ Line@rmutp ขอบคุณผู้อ่�นที่ให้คว�ม
สนใจติดต�มจดหม�ยข่�วอย่�งต ่อเนื่อง       
แล้วพบกันฉบับหน้�

th

น�ยพีรพล บุญเฉย เล่�ต่อว่� ทีม 
RMUTP RACING มีด้วยกันทั้งหมด 4 คน 
ประกอบด้วยน�ยอนวุฒัน์ เหล�เลศิ น�ยจรีพสั 
พลอยเจริญ น�ยอนุวัฒน์ แสงเกตุ โดยแต่ละ
คนจะมหีน้�ทีต่่�งกนัออกไป เช่น ช่�งซ่อมและ
ดูแลเคร่ืองยนต์ คนขบั เป็นต้น ซึง่ต้องอ�ศัยก�ร
ทำ�ง�นแบบเป็นทมี ทกุอย่�งต้องสมัพนัธ์กัน เพือ่
รบัมอืกบัปัญห� ทีเ่กิดระหว่�งก�รแข่งขนั ก�ร
แข่งขันครั้งนี้ทำ�ให้ได้รับประสบก�รณ์ที่ห�     
ไม่ได้จ�กห้องเรียนสิ่งที่สำ�คัญของก�รแข่งขัน
ครั้งนี้คือคว�มส�มัคคีและก�รมีวินัยในตนเอง 
อีกทั้งยังเป็นก�รเสริมสร้�งทักษะท�งด้�น
วศิวกรรมย�นยนต์ อ�ทิ ก�รออกแบบ ก�รเลอืก
ใช้วสัดุประดิษฐ์โครงสร้�งตวัถงัรถ ระบบช่วงล่�ง 
ระบบส่งกำ�ลัง ตลอดจนพัฒน�ก�รทำ�ง�นของ
เครื่องยนต์

ด้�น ว่�ที่ร้อยตรี ดร.วุฒิชัย เหม�ะใจ 
อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม และเป็นผู้ควบคุมทีม 
เปิดเผยว่� มห�วทิย�ลัยได้ส่งทีมเข้�ร่วมก�ร
แข่งขนัรถประเภทประหยัดพลังง�นนับว่�เป็น
ครัง้ที ่3 ของก�รแข่ง ซึ่งตลอดระยะเวล�ที่ผ่�น
ม�ได้มกี�รพฒัน�ระบบกลไกรถม�อย่�งต่อเนือ่ง 
โดยในปีทีผ่่�นม�ได้รับร�งวัล ก�รันตีจ�กก�ร
แข่งขนัฮอนด้�ประหยัดเชือ้เพลิง Honda Eco 
Mileage Challenge คว้�ร�งวัลอันดับที่ 1 
“พฒัน�ก�รทมียอดเยีย่ม” ประเภทรถประดษิฐ์ 
ระดับอุดมศึกษ� และเม่ือร่วมเข้�แข่งขันใน
ร�ยก�ร เชลล์ อโีค-ม�ร�ธอน เอเชีย ประจำ�ปี 
2019 ในรุ่นประเภท prototype (Internal 

ตกแต่งด้วยพ�นพุ่ม ม�ลัยตุม้ และอุบะ นำ�ม�   
จดัตกแต่ง 

น�ยสกล ใจซื่อ นักศึกษ� ชั้นปีที่ 2                                            
ส�ข�ก�รบริห�รธุ ร กิจคหกรรมศ�สตร ์                         
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ เปิดเผยว่�             
รู ้สึกต่ืนเต้นและประทับใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต             
ได้เป็นส่วนหนึง่ในก�รจดัซุ้มดอกไม้ตร�สญัลกัษณ์
เฉลิมพระเกียรติ ในง�นพระร�ชพิธีบรม
ร�ช�ภิเษก ซ่ึงได้รับมอบหม�ยให้จัดพ�นพุ่ม 
เพ่ือว�งด้�นหน้�ภ�พ พระบรมฉ�ย�ลักษณ ์ 
รวมถึงก�รร้อยอุบะ ซึ่งเป็นง�นละเอียด 
ต ้องใช ้ทักษะ และเทคนิค ก�รทำ�           
โดยเฉพ�ะ โดยนำ�คว�มรู ้คว�ม
ส�ม�รถจ�กห้องเรียนม�ปรับ
ใช้ได้ ถือเป็นอีกหนึ่ง
ประสบก�รณ์ที่ห�
ได้ย�ก

เบ้ืองหลังความวิจิตรงดงามซุ้มตราสัญลักษณ์  
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
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เพื่อให้คว�มรู ้ กับบุคคลทั่วไปได้เห็นระบบ                  
ก�รทำ�ง�นจริงของก�รเกิดเพลิงไหม้และก�ร
ทำ�ง�นเกีย่วกับ  Fire Alarm System เพือ่สร้�ง
คว�มเข้�ใจรูปแบบก�รทำ�ง�นของชุดจำ�ลอง  
ซึ่งรู้สึกดีใจที่นักศึกษ� นำ�คว�มรู้ในห้องเรียน  
ไปต่อยอดแนวคิดง�นวิจัยจนประสบคว�ม
สำ�เร็จและคว ้�ร�งวัลสร ้�งชื่อเสียงม�ให ้
มห�วิทย�ลัย อย่�งไรก็ต�มผู้สนใจสอบถ�ม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ�จ�รย์กมลณิตย์ ภู ่สร                                       
โทรศัพท์ 09 0986 9427

 

ขอแสดงคว�มยินดีกับ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงค�ร ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อ�จ�รย์ประจำ�คณะ
วศิวกรรมศ�สตร์ พร้อมด้วยนกัศึกษ� ได้รบัร�งวลั 2 เหรยีญเงิน 2 เหรยีญทองแดง 1 ร�งวลัพเิศษ 
ในก�รประกวดผลง�นประดิษฐ ์คิดค ้นและจัดนิทรรศก�รภ�ยใต ้ชื่อง�น The 47
International Exhibition of Inventions Geneva โดยมีผลง�นเข้�ร่วมก�รแข่งขัน                      
ม�กกว่� 40 ประเทศ จำ�นวนกว่� 800 ผลง�น ณ นครเจนีว� ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                                   
ร�งวัลที่ได้รับประกอบด้วย

ดดูอ�ก�ศจะดูดควนัออกจ�กห้องครัว โดยเมื่อ
ห้องครัวเกิดสภ�วะควันรั่วไหล เซ็นเซอร์ตรวจ
จับควันจะทำ�ก�รส่งสญัญ�ณไปทีบ่อร์ด Arduino 
Mega ประมวลผลคว�มเข้มของควันเมื่ออยู่ใน
สภ�วะควันม�กกว่�หรือเท่�กับ 10% จะสั่งให้
พัดลมดูดควันออกจ�กห้องครัว โดยทุกสภ�วะ
จะทำ�ก�รส่งแจ้งเตือนไปยังเจ้�ของบ้�นผ่�น
แอปพลิเคชัน Line และแสดงผลผ่�นแอป              
พลิเคชัน Blynk

น�ยพีระยุทธ  ศรีโพธิ์  กล่�วอีกว่�                
จ�กผลก�รทดลองโดยใช้วิธีก�รแบ่งจุดจำ�ลอง
สถ�นก�รณ์ทัง้หมด 13 จดุ พบว่�อปุกรณ์ตรวจจบั
เปลวไฟส�ม�รถตรวจจับเปลวไฟได้ 12 จุด               
คดิเป็น 92% จ�กทัง้หมด 13 จดุ อปุกรณ์ตรวจจับ
แก๊สส�ม�รถจับแก๊สร่ัวไหล โดยใช้เเก๊สกระป๋อง              
ในก�รทดสอบทั้งหมด 13 จุด ส�ม�รถรับแก๊ส
ได้ 9 จุด คิดเป็น 69 % จ�กทั้งหมด 13 จุด 
อปุกรณ์ตรวจจับควนัส�ม�รถจับควนัได้ปริม�ณ
ท่ีมีควันม�ก ๆ มีก�รทดสอบทั้งหมด 13 จุด 
ส�ม�รถจับควันได้ 11 จุด คิดเป็น 84%                       
จ�กทั้งหมด 13 จุด  สรุปได้ว่�ก�รทำ�ง�นของ

ชดุจำ�ลองก�รป้องกนัก�รเกดิอคัคภียัในห้องครวั
ผ่�นแอปพลิเคชัน ส�ม�รถควบคุมก�รทำ�ง�น
ของชุดป้องกัน (พัดลม ปั๊มนำ้� ว�ล์วตัดแก๊ส)   
ให้ทำ�ง�นต�มเงื่อนไขได้อย่�งเป็นอย่�งดี

ด้�น อ�จ�รย์กมลณิตย์ ภู่สร  กล่�วถึง
จุดมุ ่งหม�ยของก�รสร้�งแบบจำ�ลองก�ร
ป้องกันก�รเกิดอัคคีภัยในห้องครัว ว่�ต้องก�ร
อธิบ�ยถึงบทบ�ทของเทคโนโลยีสม�ร์ทโฟน             
ทีเ่ข้�ม�เป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจำ�วนัของคนเร�
ทีส่�ม�รถเปล่ียนจ�กห้องครัวธรรมด� ให้กล�ยเป็น
ครัวที่มีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น             
โดยง�นวจัิยนีจ้ะมุง่เน้นให้กลุ่มนกัศึกษ�ได้ศึกษ�
เกีย่วกับฮ�ร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในก�รสร้�ง
แอปพลเิคชนัอ่�นค่�เซน็เซอร์ภ�ยในห้องครวั และ
อุปกรณ ์รับสัญญ�ณภ�ยในห ้องครัวเพื่อ

จ�กสถิติของสำ�นักง�นป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัย (สปภ.) พบว่�ช่วงเดือน
มกร�คม-เมษ�ยน เป็นช่วงเวล�ที่เกิดเพลิงไหม้
ม�กท่ีสุด โดยเพลิงไหม้เกิดกับอ�ค�รประเภท
บ้�นพักอ�ศัยม�กที่สุด และห้องที่เป็นจุดเสี่ยง
ของก�รเกิดเพลงิไหม้เป็นอนัดบัต้น  ๆคอื ห้องครวั                   
เนือ่งจ�กเป็นห้องทีม่อีปุกรณ์ไฟฟ้�ท่ีใช้กำ�ลงัไฟ               
สงู ๆ อยูร่วมกนั มอีปุกรณ์เครือ่งใช้ท่ีก่อให้เกดิ                    
เปลวไฟในก�รประกอบอ�ห�ร  นอกจ�กนีย้งัเกดิ
จ�กเช้ือเพลิงนำ้�มันสำ�หรับประกอบอ�ห�ร             
และก๊�ซหุงต้ม เมื่อมีประก�ยไฟ คว�มร้อนจึง
ทำ�ให้ติดไฟได้ง่�ย (อ้�งอิงข้อมูลจ�ก U.S. fire 
statistics - US Fire Administration – FEMA)  
จ�กข้อมลูข้�งต้นจงึทำ�ให้ น�ยพรีะยทุธ  ศรโีพธิ์ 
น�งส�วก�ญจน�  สันติป�ตี  และน�งส�ว               
วรด� อดใจ  นกัศกึษ�ส�ข�วชิ�วศิวกรรมไฟฟ้� 
คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยรี�ชมงคลพระนคร  ร่วมกันคดิพฒัน�
ระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องครัว ผ่�นแอป             
พลิเคชัน เพื่อเป็นแบบจำ�ลองในก�รป้องกนัเหตุ
เพลงิไหม้ โดยมอี�จ�รย์กมลณิตย์ ภู่สร หัวหน้�
ส�ข�วิช�วิศวกรรมไฟฟ้�  เป็นทีป่รกึษ�โครงก�ร  

น�ยพี ระยุ ทธ  ศรี โพธิ์  กล ่ � วว ่ �                       
แบบจำ�ลองก�รป้องกันก�รเกิดอัคคีภัยในห้อง
ครวั ใช้โปรแกรม Google Sketch up ย่อขน�ด
ห้องครวัด้วยอตัร�ส่วน 1:10 จ�กขน�ดห้องครวัจรงิ 
พร้อมตดิตัง้ระบบป้องกัน และระบบก�รแจ้งเตอืน 
โดยใช ้ไมโครคอนโทรลเลอร ์ในก�รเขียน
โปรแกรมก�รสัง่ง�นอปุกรณ์ต่�ง ๆ   ประกอบด้วย
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ โดยใช้เซ็นเซอร์        
อนิฟ�เรด อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส/ควนั ด้วยเซน็เซอร์
ตรวจจับแก๊ส/ควัน MQ-2 อุปกรณ์ตัวรับส่ง
ข้อมูลผ่�นแอปพลเิคชนั Blynk และ Line เป็นต้น 
ระบบป้องกันอัคคีภัยทำ�ง�นแยกเป็น 3 เงือ่นไข
คือ 1. สภ�วะเพลิงไหม้ สปริงเกอร์จะพ่น                                 
ส�รดับเพลิง Class K เพื่อดับไฟ โดยเมื่อห้อง
ครัวเกิดเปลวไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ              
จะทำ�ก�รส่งสญัญ�ณไปทีบ่อร์ด Arduino Mega 
ประมวลผลคว�มเข้มของเปลวไฟ เมื่ออยู ่ใน
สภ�วะเปลวไฟม�กกว่�หรอืเท่�กบั 30% จะสัง่
ให้ปั๊มนำ้�ทำ�ง�น  2. สภ�วะแก๊สรั่วไหล พัดลม  
ดดูอ�ก�ศจะดดูแก๊สทีร่ัว่ไหลออก และตดัระบบ
ว�ล์วจ่�ยแก๊สโดยเมื่อห้องครัวเกิดสภ�วะ                
แก๊สร่ัวไหล เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สจะทำ�ก�ร            
ส่งสญัญ�ณไปทีบ่อร์ด Arduino Mega ประมวล
ผลคว�มเข้มของแก๊ส เมื่ออยู่ในสภ�วะแก๊ส
ม�กกว่�หรอืเท่�กบั 20% จะสัง่ให้พัดลมดดูแก๊ส
ออกจ�กห้องครัวและ 3. สภ�วะเกดิควนั พดัลม

3Technology of Research

ชุดจำาลองป้องกันอัคคีภัยในห้องครัวผ่านแอปฯ
ผลงาน นศ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันโครงงานวิทย์ฯ  2019

คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์โลก 5 รางวัล

ประโยชน์ในก�รนำ�คว�มรู้นีไ้ปใช้ประกอบอ�ชีพ
ต่อไป ทัง้น้ีท�งส�ข�วิช�ฯ กำ�ลังพัฒน� ก�รนำ�
วธิกี�รเชือ่มต่อและส่งสัญญ�ณแบบ WiFi ม�ใช้
เพื่อง ่�ยต ่อก�รเดินระบบทั้งหมดเม่ือนำ�ม�                           
ใช้ในบ้�นเรือนประช�ชน และเลอืกใช้เซ็นเซอร์                  
ตรวจจับควนัให้มค่ี�ทีเ่สถยีรม�กกว่�เดมิ เป็นก�ร
เพิ่มคว�มเสถียรของระบบให้ม�กยิ่งขึ้น

อ�จ�รย์กมลณิตย์  ภู่สร กล่�วอีกว่�  
ทั้งนี้ผลง�นก�รออกแบบยังรับร�งวัลชนะเลิศ
จ�กก�รแข่งขนัโครงง�นวทิย�ศ�สตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมบณัฑิตวทิย�ลยัวศิวกรรมศ�สตร์
น�น�ช�ติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (Technology 
and Innovation to the TGGS STI Contest  2019) 
จัดโดยมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
พระนครเหนือ ในชื่อผลง�น Model Of Fire 
Protection System For Kitchen Through             
Mobile Application ซึ่งท�งคณะกรรมก�ร
ตัดสินได้เห็นประโยชน์ของผลง�นดังกล่�ว        
มกี�รนำ�คว�มรูท้�งครศุ�สตร์อตุส�หกรรม ผสม
กบัคว�มรูท้�งด้�นวศิวกรรมม�สร้�งแบบจำ�ลอง

เหรียญเงิน : ‘eAPowery+’ โปรแกรมพลังง�นท�งเลือกทดแทนสีเขียวเพื่อก�รลงทุน                
บนระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ โดย ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงค�ร

เหรยีญเงนิ : อปุกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดเครือ่งปรบัอ�ก�ศแบบอตัโนมตั ิโดย ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุง้

เหรียญทองแดง : ‘ePVScooter’ รถสกู ๊ตเตอร์ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย ์                    
โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงค�ร และนักศึกษ�คณะวิศวกรรมศ�สตร์

เหรียญทองแดงและร�งวัลพิเศษ The Best Inventions จ�ก The 1  Institute                   
Inventors and Researchers in I.R.IRAN : นวตักรรมโรงเรอืนเกษตรอจัฉริยะสำ�หรบัเพิม่ผลผลติ
ท�งก�รเกษตร กรณีศึกษ�ของเห็ดมิลค์กี้ โดย ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงค�ร

เรื่อง : พุทธช�ติ  แย้มวิทยวงค์กุล
ภ�พ : ณรงค์กร  ประส�รแสง

th                       

st
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ยังขย�ยผลไปถึงกิจกรรมก�รแนะแนวศึกษ�ต่อที่โรงเรียน
มัธยมศึกษ� ซ่ึงชีใ้ห้เหน็ถงึกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนสู่ก�รปฏบัิติ
ทีช่ดัเจน ส่งผลให้นกัเรยีนตดัสนิใจศกึษ�ต่อกบัคณะอตุส�หกรรม
สิง่ทอฯ ได้เรว็ขึน้จ�กคว�มชอบของตนเอง ทีผ่่�นม�ได้จดักิจกรรม
กับโรงเรียนมัธยมแล้วกว่� 10 โรงเรียน 

4 Education

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ     บรูณาการความรู้       จากทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ

จดัฝึกอบรมต่อเนือ่งเพ่ือความเปน็มืออาชีพ
หนึง่ในแนวท�งก�รบรหิ�รง�น ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รขบัเคลือ่น

ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ของ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตน�สิทธิ์ 
คณบดี คณะอุ ตส�หกรรม ส่ิ งทอและออกแบบแฟชั่ น                                   
คือ ก�รจัดก�รศึกษ�แบบมีส ่วนร่วมของบุคคลภ�ยนอก                    
ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นก�รประช�สมัพนัธ์คณะอตุส�หกรรมส่ิงทอฯ 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร ให้เป็นที่รู้จักแล้ว              
ยงัได้จดัฝึกอบรมวิช�ชีพในด้�นท่ีเกีย่วข้องกบัอตุส�หกรรมสิง่ทอ  
โดยมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ืองด้วยกระบวนก�รท่ีเป็นมิตร        
ต่อสิง่แวดล้อม และให้คว�มสำ�คญักบัก�รบรูณ�ก�รก�รจดัก�รเรียน
ก�รสอน เพื่อให้นักศึกษ�ส�ม�รถประยุกต์สิ่งท่ีได้ศึกษ�สู่ก�ร
ปฏิบตัจิรงิ เหล่�นีถ้อืเป็นแนวท�งในก�รบรหิ�รง�นด้�นก�รศกึษ� 
โดยสร้�งบรรย�ก�ศก�รเรยีนก�รสอน ก�รสร้�งเครอืข่�ยทัง้ภ�ครฐั 
ภ�คเอกชน หน่วยง�นต่�งประเทศท่ีทีมบริห�รของคณะ
อุตส�หกรรมสิ่งทอฯ ได้กำ�หนดไว้อย่�งชัดเจน

 ผศ.ดร.รตันพล มงคลรัตน�สทิธิ ์กล่�วว่� ในด้�นก�รจดั
ฝ ึกอบรมวิช�ชีพภ�ยใต้ง�นในฝ่�ยก�รบริห�รทรัพย ์สิน                      
และก�รจัดห�ร�ยได้นั้น มีก�รว�งแนวท�งในก�รจัดฝึกอบรม 
ดังกล่�วอย่�งต่อเนื่อง ทั้งแบบระยะสั้นและระยะย�ว โดยก�ร 
มีส ่วนร่วมของคณ�จ�รย์ในคณะ รวมไปถึงคณ�จ�รย์ที่              
เกษียณอ�ยุร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่ส�ยสนับสนุนและนักศึกษ�                
ในส�ข�วิช�ต่�ง ๆ ได้มีบทบ�ทในก�รจัดฝึกอบรม ที่สำ�คัญคือ
ได้จัดทำ�แผนในระยะย�ว และก�รประช�สัมพันธ์อย่�งต่อเนื่อง 
ซึ่งที่ผ่�นม�มีก�รจัดฝึกอบรมไปม�กม�ย อ�ทิ ก�รเพ้นท์                  
สีธรรมช�ติบนผืนผ้� หลักสูตรก�รสร้�งแบบและตัดเย็บ               
ก�งเกงบุรุษ หลักสูตรเสื้อสวยด้วยมือหนู 

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตน�สิทธิ์ กล่�วอีกว่� จ�กก�รจัด
อบรมที่ผ่�นม�พบว่� มีผู้สนใจจ�กภ�ยในและภ�ยนอกเพิ่มขึ้น 
จนมีก�รติดต�มและถ�มถึงก�รฝึกอบรมกันม�อย่�งต่อเนื่อง        
โดยเฉพ�ะ ก�รฝึกอบรมวิทย�กรท่ีเป็นคณ�จ�รย์เกษียณอ�ยุ  
ร�ชก�รไปแล้ว ก็ยังได้นำ�วิช�ก�รตัดเย็บกลับม�ใช้เป็หลักสูตร
ในก�รฝึกอบรม

ซึ่งปัจจุบันห�เรียนได้ย�ก เนื่องจ�กเทคนิคแบบดั้งเดิมนับวัน         
จะสูญห�ย ซ่ึงเป็นเทคนิคที่เข้�ใจง่�ยและส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติ
ได้โดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว รวมไปถึงเทคนิคในก�รห�
ค่�ตัวเลขและมิติต่�ง ๆ ในก�รตัดเย็บด้วย ส่วนร�ยวิช�ที่มี                   
ผู้สนใจจำ�นวนม�กเป็นร�ยวิช�เกี่ยวกับก�รเพ้นท์สีธรรมช�ติ             
ที่สอนในเรื่องของก�รสกัดสีจ�กวัสดุในธรรมช�ติรอบตัว คว�ม
รู้ในด้�นสมบติัต่�ง ๆ  และก�รนำ�ม�ประยกุต์ใช้ทัง้ในด้�นร�ยวชิ�
เคมีสิ่งทอ รวมทั้งก�รนำ�ม�สร้�งคว�มง�มบนผลิตภัณฑ์ ของ
ร�ยวชิ�ด้�นก�รออกแบบ หรอืก�รผลติต้นแบบสูเ่ชงิพ�ณชิย์ในด้�น
ร�ยวชิ�ด้�นก�รตดัเยบ็ตัง้แต่ต้นนำ�้จนถงึปล�ยนำ�้ ทำ�ให้ทกุส�ข�วิช�
ส�ม�รถร่วมบูรณ�ก�รต้ังแต่ก�รเรียนก�รสอนไปจนถึงก�รฝึก
อบรมวิช�ชีพดังกล่�วได้อย่�งลงตัว  ทั้งนี้ก�รฝึกอบรมดังกล่�ว

“ในอน�คตหวังว่�กิจกรรมดังกล่�ว จะส�ม�รถต่อยอด
คว�มร่วมมือกับสถ�บันต่�ง ๆ ทั้งในและต่�งประเทศสู่เชิง
พ�ณิชย์ อีกทั้งยังเป็นก�รบริก�รวิช�ก�ร ก�รวิจัย หรือก�ร
พฒัน�หลกัสตูรด้�นก�รเรยีนก�รสอนให้ดยีิง่ ๆ  ขึน้ ควบคู่ไปกับ
ก�รฝึกฝนนกัศกึษ�ให้มส่ีวนร่วมกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ เพือ่ตอบสนอง
ต่อก�รเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น               
รวมไปถงึคว�มร่วมมือของเครือข่�ยในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน
ให้มคีณุภ�พสนองตล�ดแรงง�น ผูท้ีส่นใจตดิต�มข่�วส�รก�รฝึก
อบรมได้ที่ www.itfd.rmutp.ac.th หรือ คุณกรกนก ใหม่วิจิตร 
ฝ่�ยบริห�รทรัพย์สินและจัดห�ร�ยได้ โทร. 08 6388 3536”                 
คณบดีกล่�ว เรื่อง :  ง�นสื่อส�รองค์กร

คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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สะท้อนแนวคิด 5 ตัวตนจากชั้นเรียน ปวช.  

น�ยสิรภัทร วัฒน�ทวีโชค (เบนซ์) 
นกัศึกษ�หลักสูตรประก�ศนยีบัตรวชิ�ชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิช�อุตส�หกรรม ส�ข�วิช�ช่�งยนต์ 
เล่�ว่� หลงัจ�กเรยีนจบชัน้ ม.3 มองห�ทีเ่รยีนต่อ 
ด้วยคว�มที่ชื่นชอบในวิช�ชีพช่�งเป็นทุนเดิม            
จึงมองห�ที่เรียนเป็นส�ยอ�ชีพ เพร�ะอย�กนำ�
คว�มรู ้จ�กที่เรียนม�ประกอบอ�ชีพได้ทันที                   
จึงห�ข้อมูลพบว่� มทร.พระนคร เปิดสอน               
ในหลักสูตร ปวช. จึงสนใจเข้�ม�ศึกษ�ต่อท่ีนี่ 
ตลอดระยะเวล� 3 ปีทีเ่รยีนมห�วทิย�ลยัไม่ได้สอน
เพียงในตำ�ร� ส่วนตัวนั้น รู้สึกภูมิใจที่ตัดสินใจ
เลือกเรียนต่อที่นี่ “ผมรู้สึกอบอุ่นอย่�งยิ่งขณะ
ที่ศึกษ�ในรั้วมห�วิทย�ลัย มีอ�จ�รย์คอยให้            
คำ�ปรึกษ�แนะนำ� ช่วงเข้�ฝึกง�นกับบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่ง ผมส�ม�รถนำ�คว�มรู ้ด้�น             
ช่�ง ที่อ�จ�รย์สอนในห้องเรียนม�ปรับใช้              
ในก�รฝึกง�นหล�ยด้�น และได้เรียนรู้ก�รใช้
จริงซึ่งบ�งครั้งในห้องเรียนไม่ได้เจอกับกรณี
ศึกษ�นี้ อย�กขอขอบคุณอ�จ�รย์ทุกท่�น              
ที่ทำ�ให้ผมมีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น ภูมิใจ 
ที่ตล�ดแรงง�นยอมรับ และให้โอก�สพวกผม 
ได้พิสูจน์ฝีมือ”

ทั้งนี้ขณะอยู ่ในห้องเรียนจะพย�ย�ม
ตั้งใจฟังเวล�อ�จ�รย์สอนให้ม�กที่สุด ไม่เข้�ใจ
อะไรก็จะถ�ม นอกจ�กนี้ยังห�คว�มรู้เพิ่มเติม
จ�กคลิป วิดี โอในยูทูป เกี่ ยวกับก�รซ ่อม
เครือ่งยนต์ต่�ง ๆ  ทำ�ให้ได้นำ�ม�ใช้ในก�รทำ�ง�น
ม�กขึ้นด้วย “ผมจบม�ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.75  
รู้สึกดีใจที่พอเรียนจบมห�วิทย�ลัยได้ทำ�ก�ร         
คัดเลือกและมอบทุนนักเรียนที่มีผลก�รเรียนดี
ให ้ได ้ รับทุนเรียนต่อระดับปริญญ�ตรีเลย                   
ซึง่ตอนแรกหลงัจ�กเรยีนจบ ปวช.จะสมคัรสอบ
เข้�เรียนต่อปริญญ�ตรีท่ีมห�วิทย�ลัย แต่พอรู้          
ว่�ได้รับทุนรู ้สึกดีใจม�กครับ ผมจะได้ช่วย             
แบ่งเบ�ภ�ระของครอบครัวได้ส่วนหน่ึง ผมจะ
ตั้งใจเรียนให้เต็มที่สมกับทุนที่มห�วิทย�ลัย  
มอบให้” 

น�ยวัชรินทร์ ป�นนวม (กรีน) นักศึกษ�
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) 
ประเภทวชิ�อุตส�หกรรม ส�ข�วชิ�ช่�งกลโรงง�น 
เล่�ว่� ที่บ้�นประกอบอ�ชีพค้�ข�ย เติบโตม�
กับก�รช่วยที่บ้�นจึงเป็นคนที่ไม่ชอบอยู ่นิ่ง               
พอเรียนจบ ม.3 จึงคิดเรียนต่อส�ยอ�ชีพ     
เพร�ะอย�กทำ�อะไรที่แปลกใหม่ไม่ชอบเรียน 
แต่ในห้องเรียน อย�กเรียนแบบทำ�ง�นหรือ
ปฏิบัติไปด้วย “คุณพ่อช่วยห�ข้อมูลว ่�มี              
สถ�นศึกษ�ใดเปิดสอนระบบอ�ชพี และมชีือ่เสียง
จึงศึกษ�ห�ข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกับมห�วทิย�ลยั
เหน็ว่�มปีระวตัมิ�ย�วน�น  มกี�รสอนเป็นระบบ
จงึตดัสนิใจม�เรยีนที ่ มทร.พระนคร เพร�ะมี
หลกัสูตรช่�งกลโรงง�นทีผ่มอย�กเรยีนต่อพอดี
ครับ” 

ระหว่�งศึกษ�ร่วมกิจกรรมทุกอย่�งกับ
มห�วทิย�ลยัเท่�ทีจ่ะทำ�ได้ เช่น ท�สรีัว้โรงเรยีน 
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และยังร่วมโครงก�รแข่งขัน
สร้�งสะพ�นไม้ไอศกรมี “ส่วนตวัแล้วผมชอบที่
ได้ทำ�กจิกรรมต่�ง ๆ เพร�ะนอกจ�กจะเป็นก�ร
เพ่ิมพูนประสบก�รณ์ให้ตนเองแล้ว ผมยงัได้รู้จัก
ก�รปรับตัวเข้�กับเพื่อน ๆ กับสังคมใหม่ ๆ             
ก�รรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ต้องรู้จักบริห�รเวล� 
ต่�งจ�กก�รเรยีนในรัว้มธัยมอย่�งม�ก แต่ทำ�ให้
ผมมีคว�มสุขม�กเช่นกัน” 

ระหว่�งศึกษ�เข้�ฝึกง�นกับ บริษัท  FF 
Fashion Food  จำ�กัด แผนกซ่อมบำ�รุง ได้นำ�
คว�มรูแ้ละวชิ�ชีพทีอ่�จ�รย์สอนในห้องเรยีนไป
ปรับใช้ในก�รทำ�ง�นได้พอสมควร นอกจ�กนี้ 
ยังได้รับคว�มรู ้จ�กที่ฝึกง�นกลับม�อีกด้วย 
เพร�ะในห้องเรียนไม่มีก�รสอน เช่น ก�รเชื่อม
อ�ร์กอน ก�รซ่อมประกอบลกูปืนเครือ่งจกัร เป็นต้น 
“ผมจบม�ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.26 รู ้สึกภูมิใจ              
ทีผ่มได้ทำ�กจิกรรมช่วยง�นมห�วทิย�ลยัจงึได้รบั
ทุนเรียนดี เข ้�ศึกษ�ต ่อระดับปริญญ�ตรี 
ประสบก�รณ์และโอก�สเป็นสิ่งท่ีต้องคว้�ไว้            
จ�กรั้วมห�วิทย�ลัย ทุกอย่�งสอนเร�จ�กสิ่ง
รอบตัว ให ้เร�ต ้องมีคว�มรับผิดชอบโดย
อั ต โนมั ติ  ผมขอขอบคุณมห�วิ ทย�ลั ย                        
ที่มอบโอก�สที่ดีให้ผม อน�คตอย�กประกอบ
อ�ชี พวิ ศ วกรควบ คุมระบบ เครื่ อ ง จั ก ร                     
กับบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่�ง SCG ผมจะพิสูจน์                 
ตวัเองให้สงัคมเหน็ว่�บณัฑิตร�ชมงคลพระนคร
มีคุณภ�พไม่แพ้ใคร” 
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น�ยอนวัช  นัดด� (อั้ม) นักศึกษ�
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิช�อุตส�หกรรม ส�ข�วิช�ช่�งยนต์ 
เล่�ว่� ด้วยคว�มที่ ชื่นชอบเครื่องยนต์กลไก 
ซ่อมและแต่งรถมอเตอร์ไซค์ม�ต้ังแต่เด็ก                 
พอเรียนจบ ม.3 จึงคิดเรียนต่อส�ยอ�ชีพ                   
ด้�นช่�งยนต์ โดยเลือกเข้�ศึกษ�ต่อที่ มทร.
พระนคร เนื่องจ�กอ�จ�รย์ที่โรงเรียนแนะนำ�
เกีย่วกบัมห�วทิย�ลัย ให้ทร�บและเหน็ว่�เปิดสอน
ในหลักสูตรท่ีสนใจจึงสมัครเข ้�ศึกษ�ต ่อ                     
“หลังจ�กเข้�ม�เรียนที่นี่แล้วรู ้สึกดีท่ีเลือก                     
เรียนไม่ผิด มห�วิทย�ลัยได้ปูพ้ืนฐ�นให้ผม                           
ดีทุกอย่�ง ทำ�ให้ผมทำ�ง�นเป็นและทำ�ง�นได้
จริงครับ มห�วิทย�ลัยไม่ได้สอนแค่เพียงตำ�ร�
แต่ทำ�ให้ผมเรียนรู้ก�รปฏิบัติง�นจริง ซ่ึงผม             
คิดว่�ผมไม่ได้ด้อยไปกว่�ก�รเรียนส�ยส�มัญ 
แต่อย่�งใด” 

ทัง้นีช่้วงศกึษ�เข้�ฝึกง�นท่ีบรษัิทโตโยต้� 
ทำ�ให้ได้นำ�วิช�ท่ีเรียนม�ใช้ได้ม�กพอสมควร            
2 เดือนในก�รฝึกง�นทำ�ให้เรียนรู้เพิ่มเติม และ
ยังนำ�คว�มรู ้อื่น ๆ กลับม�ใช้ในห้องเรียน                
เพิ่มเติมอีกด้วย “ผมจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.54 
ด้วยคว�มขยันต้ังใจจึงทำ�ให้มห�วิทย�ลัย             
มอบโอก�สให้ได้ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี             
รูส้กึดใีจม�กครบัเพร�ะจะได้ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระ          
ที่บ้�นในระดับหนึ่งด้วย แต่ทั้งนี้ตอนเรียนอยู่  
ชัน้ปีท่ี 2 ผมเคยได้รบัทนุเรยีนดมี�แล้วครัง้หนึง่ 
ครั้งนี้ จึงรู ้สึกภูมิใจม�กที่สุด จะต้ังใจเรียน            
ให้ประสบคว�มสำ�เรจ็ อน�คตผมอย�กประกอบ
อ�ชีพวศิวกรรมเครือ่งกล ผมจะทำ�ให้ทุกคนเห็น
ว่�นักศึกษ�จ�กร�ชมงคลพระนคร ก็มีดีไม่แพ้            
ไปกว่�ที่ใด ๆ” 

น�ยกันตินันท์  บรรจงพินิจ (เบส) 
นกัศกึษ�หลกัสตูรประก�ศนยีบตัรวชิ�ชีพ (ปวช.) 

น�งส�วนันทิช�  อ่อนน้อม (พลอย) 
นกัศกึษ�หลกัสตูรประก�ศนยีบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี   
เล่�ว่� เลอืกเรยีนส�ยอ�ชีพก�รบญัช ีเพร�ะคุณแม่
เป็นนักบญัช ี จงึสอนวิช�ชีพบัญชีง่�ย ๆ ให้รบัรู้
ม�ตลอด ลองทำ�โจทย์ต่�ง ๆ  เมือ่ทำ�ได้จงึรูส้กึชอบ
ในตัวเลข เรียกได้ว่�ซึมซับตัวเลขจ�กคุณแม่            
ม�ตั้งแต่ยังเด็ก 

 “จบ ม.3 จ�กโรงเรียนร�ชวินิตมัธยม 
และตั้งใจสอบโควต�เข้�ม�ศึกษ�ด้�นบัญชี             
ต่อที่ มทร.พระนคร ยิ่งพอได้เข้�ม�เรียนด้�นนี้
ยิ่งรู ้สึกรัก ยิ่งได้แก้โจทย์ต่�ง ๆ ไปเรื่อย ๆ                
ยิ่งรู ้สึกหลงใหล รู ้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่เลือก             
ม�เรียนที่นี่ค่ะ” 

ระหว ่ �ง เรี ยนชอบทำ�กิจกรรมกับ
มห�วทิย�ลัยทกุอย่�งเท่�ทีจ่ะช่วยได้ต�มคว�ม
ถนัด เช่น เต้น รำ� ช่วงฝึกง�นที่สำ�นักง�นบัญชี
เอกชนแห่งหนึ่งได้นำ�คว�มรู ้ด้�นบัญชีไปใช้
อย่�งจริงจัง รู้สึกดีใจที่พี่ ๆ เข�ไว้ว�งใจให้
นกัศกึษ�ฝึกง�นได้ช่วยง�นอย่�งเตม็ประสทิธภิ�พ 
สิ่งที่ได้จ�กก�รฝึกง�นที่ห�ไม่ได้ในห้องเรียน         
คือ ได้รู ้จักก�รแยกเอกส�รต่�ง ๆ เพร�ะ           
ในห้องเรียนมีแต่โจทย์ให้เร�แก้ แต่ที่ทำ�ง�น            
เร�ต้องแยกเอกส�รก�รเงินต่�ง ๆ ก่อนจึงจะ
ส�ม�รถนำ�ม�วิเคร�ะห์และลงร�ยก�รบัญชีต่อ
ไปได้ จ�กก�รฝึกง�นทำ�ให้รู้จกัคำ�ว่�ก�รเป็นระบบ    เรื่อง : พุทธช�ติ แย้มวิทยวงค์กุล

สู่การรับทุนศึกษาต่อ ป.ตรี 
ทิศท�งก�รเปลี่ยนแปลงของอ�ชีพ ปี 2558 – 2562 โดยกองวิจัยตล�ดแรงง�น                          

พบว่� แนวโน้มอ�ชีพในกลุ่มง�นบริก�รมีคว�มต้องก�รเพิ่มข้ึนม�กที่สุด เนื่องจ�กก�รดึงดูด               
ก�รท่องเทีย่วและก�รส่งออกขย�ยตวัเพิม่ขึน้ นอกจ�กนีย้งัมกีลุ่มอ�ชพีท�งด้�น IT โทรคมน�คม 
วิศวกร ก�รบัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร รวมทั้งก�รขนส่ง ที่มีแนวโน้มเติบโตและขย�ยตัว                
ในตล�ดแรงง�น  ซึ่งน่�จะเป็นข่�วดีสำ�หรับคนที่สนใจหรือกำ�ลังเรียนส�ยอ�ชีพส�ข�ต่�ง ๆ 

เช่นเดยีวกบัร�ชมงคลพระนคร  ทีเ่ปิดสอนวิช�ชพี ปวช. ในประเภทวชิ�พ�ณชิยกรรม และ
ประเภทวิช�อุตส�หกรรม ได้ผลิตบัณฑิตม�แล้วถึง 4 รุ่น โดยระบบก�รศึกษ�ที่จะทำ�ให้น้อง ๆ 
ส�ม�รถศึกษ�ในสถ�บันก�รศึกษ�พร้อม ๆ กับฝึกฝนประสบก�รณ์กับสถ�นประกอบก�รก่อน 
จบก�รศึกษ� ซึง่จะทำ�ให้น้อง ๆ มคีณุลกัษณะและคณุสมบตัทิีส่ถ�นประกอบก�รต้องก�ร นอกจ�กนี้
มห�วิทย�ลัยยังมอบโอก�สให้นักศึกษ�ท่ีมีผลก�รเรียนดี ประพฤติดีแต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์                  
โดยมอบทุนก�รศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี ซ่ึงเป็นก�รเพ่ิมโอก�สให้นักศึกษ�ในก�รศกึษ�ต่อ               
ระดบัทีส่งูข้ึน ซึง่จะเพิม่คว�มก้�วหน้�ท�งวชิ�ชพีหลงัสำ�เร็จก�รศกึษ�อกีด้วย เช่นเดียวกบัน้อง ๆ                         
ทัง้ 5 คนนี ้ ที่มีผลก�รเรียนดี หลังจบก�รศึกษ� จึงได้รับทุนเพ่ือศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี                       
จนจบก�รศึกษ�

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี 
เล่�ว่� ก่อนท่ีเข้�ม�ศึกษ�ต่อที่ มทร.พระนคร       
จบ ม.3 ได้โควต�เรยีนต่อมัธยมปล�ยทีโ่รงเรียนเดมิ 
แต่ด้วยไม่เก่งท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ จึงคิดเรียน
ส�ยอ�ชพีและด้วยคว�มสนใจวชิ�ชพีท�งบัญชี 
จึ งห�ข ้อมูลว่�ที่ไหนมีหลักสูตรที่เปิดสอน                
และมแีผนก�รเรียนท่ีต้องก�ร สรปุจงึตดัสนิใจเลอืก
ที่จะสอบเข้�ม�เรียนต่อที่ มทร.พระนคร  

“ช่วงแรก ๆ ทีเ่ข้�ม�เรยีนผมต้องปรบัตวั
ม�กพอสมควรต้องดูแลตวัเอง เพร�ะบรรย�ก�ศ
ใ น ก � ร เ รี ย น ต ่ � ง จ � ก โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม                                    
เร�ควรจัดสรรเวล�ให้ดีระหว่�งก�รเรียน               
ก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ก็จะทำ�ให้มีคว�มสุขได้ 
ทั้งนี้พอปรับตัวได้รู้สึกชอบและคิดว่�ตัดสินใจ 
ไม่ผิดท่ีเลือกม�เรียนที่นี่”

มห�วทิย�ลยัให้อะไรเยอะม�กทัง้ก�รเรยีน 
ก�รทำ�ง�นร่วมกับคนอื่น ร้ัวมห�วิทย�ลัย               
ถอืเป็นสงัคมใหญ่ระดับหนึง่ กว้�งม�กขึน้จ�กมธัยม 
ยิง่เร�รูจ้กัคนม�กขึน้เร�ต้องยิง่รบัผดิชอบตวัเอง
และหน้�ที่ “ผมฝึกง�นที่สำ�นักง�นตรวจสอบ
บัญชีเอกชนแห่งหนึ่งผมได้นำ�วิช�ที่อ�จ�รย์  
สอนม�ใช้ทำ�บัญชี และสิ่งที่ผมได้กลับม�             
จ�กก�รฝึกง�นคือ ได้รู ้จักชื่อบัญชีต่�ง ๆ                      
ของแต่ละบริษัทต่�ง ๆ ม�กขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่             
ไม่มีในห้องเรียน”

 เรียนจบม�ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.85 จึงได้
รับคัดเลือกและมอบทุนเรียนดี ให ้ศึกษ�                      
ต ่ อระ ดับปริญญ�ตรีที่ มห�วิทย�ลั ยต ่ อ                              
“ขอขอบคุณที่มห�วิทย�ลัยมอบประสบก�รณ์
มอบโอก�สดี ๆ รวมถึงมอบคว�มรู ้ให ้ผม
ส�ม�รถสู้คนอื่น ๆ ได้ แม้เร�เรียนส�ยอ�ชีพ  
วิช�พ้ืนฐ�นเบื้องต ้นเร�อ�จได ้น ้อยกว ่�              
ก�รเรียนส�ยส�มัญ แต ่ห�กก�รทำ�ง�น               
ด ้�นวิช�ชีพ ผมคิดว ่�ผมมีคว�มรู ้นี้ติดตัว             
นำ�ไปประกอบอ�ชีพในอน�คตได้ไม่ด้อยกว่�
ใครครับ”

ก�รเป็นขัน้เป็นตอน คว�มรบัผิดชอบเสมือนผู้ใหญ่ 
“จบม�ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.95 จึงได้รับ            

คัดเลือก และมอบทุนเรียนดีให้ศึกษ�ต่อระดับ
ปริญญ�ตรีที่มห�วิทย�ลัยต่อ รู ้สึกดีใจม�ก             
ที่สุดเพร�ะจะได้ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระที่บ้�นของ
คุณแม่ได้เป็นอย่�งม�ก หลังจ�กที่เข ้�ม�                    
ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรีแล้วจะตั้งใจเรียน            
ให้ม�กทีส่ดุสมกบัทีม่ห�วทิย�ลยัได้ให้โอก�สครัง้นี้       
จะเก็บเกี่ยวคว�มรู้ให้ม�กที่สุดและนำ�คว�มรู้            
ทีไ่ด้รบัไปประกอบอ�ชีพ และสอบเป็นผูต้รวจสอบ
บัญชีให้ได้ในอน�คต”

มห�วิทย�ลัยถือเป็นบ้�นหลังที่สอง                 
ที่น้อง ๆ ทุกคน จะต้องใช้ชีวิตอยู ่หล�ยปี                  
ให้ลองค้นห�ตัวเองก่อนว่�จริง ๆ แล้วอย�ก
เรียนอะไร ชอบหรือไม่ชอบวิช�ใด ถนัดและ                  
ไม่ถนัดวิช�ใด ต ่อม�จึงค ่อยห�ข ้อมูลว ่�
มห�วทิย�ลยัทีเ่ปิดหลกัสตูรสอน มแีผนก�รเรยีน
อย่�งไร รวมถึงลักษณะง�นที่จบออกม�แล้ว  
มองถงึก�รก้�วเข้�สูโ่ลกของก�รทำ�ง�น ก่อนอ่ืน
เร�ต้องค้นห�คว�มต้องก�รของตวัเองให้ได้ก่อน 
ว่�เร�อย�กทำ�อ�ชีพอะไรและอ�ชีพเหล่�นั้น
ต้องก�รผู้ที่มีคุณสมบัติอย่�งไร สิ่งนี้จะช่วยให้
ตดัสนิใจเลอืกคณะได้เหม�ะสมและตรงกบัสิง่ที่
เร�ต้องก�รนัน่เอง  เพร�ะเมือ่เร�เลอืกสิง่ทีถ่นดัทีส่ดุ 
ก็จะทำ�ทุกอย่�งออกม�ดีและตัวเร�มีคว�มสุข
กับสิ่งที่ได้ทำ�ค่ะ
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ข่าวต่อหน้า1 

•  กิจกรรมจิตอาสา เราทำาความดี               
ด้วยหัวใจ ปี 2562

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล
พระนคร ได้ร่วมกับสำ�นักง�นเขตดุสิตร่วม
กิจกรรมจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ”   
ปี  2562 ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมร�ชมงคล
พระนครรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 
พระบ�ทสมเดจ็พระปรเมนทรร�ม�ธบิดศีรสีนิทร
มห�วชริ�ลงกรณฯ พระวชริเกล้�เจ้�อยูห่วั โดย
ได้ทำ�คว�มสะอ�ด ปรบัปรงุภมูทิศัน์คลองเปรม
ประช�กร

ทัง้นีเ้ริม่ตัง้แต่บรเิวณแยกวัดเบญจมบพิตร
ดสิุตวน�ร�ม ถงึแยกร�ชวตัร โดยร่วมกันพัฒน�
ทำ�คว�มสะอ�ดเกบ็กว�ดขยะรมิคลองและในนำ�้ 
ถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ซ่อมแซมริมตลิ่ง
ที่ชำ�รุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รระบ�ยนำ้� 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยง�มน่�มอง อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมในก�รรักษ�
คว�มสะอ�ด เสริมสร้�งคว�มส�มัคคี และร่วม
กันทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ต ่อสังคม 
โอก�สนี้ รศ.สุภัทร� โกไศยก�นนท์ รักษ�
ร�ชก�รแทนอธกิ�รบดี มทร.พระนคร ยงัได้ปลกู
ต้นทองอไุร ซึง่เป็นไม้มงคลช่อสเีหลอืงทองอร่�ม
บรเิวณแนวรมิคลองเปรมประช�กรอีกด้วย

สำ�หรับกิจกรรมจิตอ�ส�ครั้งน้ีถือเป็น    
ก�รแสดงออกถึงคว�มส�มัคคีและคว�มจงรัก
ภกัดขีองช�ว มทร.พระนคร ในก�รสนองพระร�ช
ปณธิ�นของพระบ�ทสมเดจ็พระวชริเกล้�เจ้�อยูห่วั 
โดยโครงก�รดังกล่�วมีเป้�หม�ยหลักที่สำ�คัญ 
คือ ก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อมของชุมชนให้มี
คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประช�ชนในชุมชน                    
มีจิตสำ�นึกในก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อม        
ในชุมชนของตนเอง

ด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ
ในพระร�ชหฤทัยที่ทรงห่วงใย และพระเมตต�             
อันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นโอก�สที่ดีที่ได้สนอง
พระร�ชปณิธ�นพระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�
เจ้�อยู่หัว  ที่ทรงห่วงใย และทรงคำ�นึงถึงคว�ม
อยูด่มีีสขุของประช�ชนเป็นสำ�คญั ทรงมพีระร�ช
ปณิธ�นแน่วแน่ที่จะทำ�ให้ประเทศช�ติมั่นคง
และประช�ชนมชีวิีตคว�มเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ อกีทัง้ด้วย
พระร�ชประสงค์ทีจ่ะสบืส�น รกัษ� และต่อยอด
โครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ และแนว
พระร�ชดำ�รต่ิ�ง ๆ  ของพระบ�ทสมเดจ็พระบรม
ชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช  
บรมน�ถบพิตร ในก�ร บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข ให้
ประช�ชนและพฒัน�ประเทศให้เจรญิ ก้�วหน้�
สืบไป
• เผยนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม

รศ.สภัุทร� โกไศยก�นนท์ รกัษ�ร�ชก�ร
แทนอธิก�รบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่�  
มห�วทิย�ลยัมนีโยบ�ยในก�รจดัก�รสิง่แวดล้อม 
เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นสู่ก�รเป็น
มห�วิทย�ลัยสีเขียว โดยได้ขอคว�มร่วมมือ
บุคล�กรและนักศึกษ�ทุกคนตระหนักถึง            
คว�มสำ�คญัของก�รลดใช้พลงัง�น ใช้ทรพัย�กร
ที่มีอยู่อย่�งคุ้มค่�และทำ�ให้เกิดประสิทธิภ�พ
สูงสุด ดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ท่ีเป็นมิตรกับ        
สิ่งแวดล้อม จึงได้กำ�หนดม�ตรก�รประหยัด
พลังง�นและทรัพย�กร ดังนี้ 

ม�ตรก�รประหยดัพลงัง�นด้�นเครือ่งปรบั
อ�ก�ศ ต้องเปิดเครือ่งปรบัอ�ก�ศเวล� 08.30- 
12.00 น. และปิดช่วง 12.00-13.00 น. โดยเปิด
อกีครัง้เวล� 13.00-16.30 น. ส่วนห้องเรยีนเปิด
เครื่องปรับอ�ก�ศก่อนใช้ห้อง 15 น�ที และปิด
ทันที เม่ือเลิกใช้ ที่สำ�คัญคือตั้งอุณหภูมิเครื่อง
ปรับอ�ก�ศไว้ที่ 25 องศ�เซลเซียส อีกทั้งต้อง
บำ�รงุรกัษ� เครือ่งปรบัอ�ก�ศเป็นประจำ� โดยทำ�    
คว�มสะอ�ดแผ่นกรองเครื่องปรับอ�ก�ศทุก 6 
เดือน และทำ�คว�มสะอ�ดชุดภ�ยในภ�ยนอก 
ปีละ 2 ครั้ง ด้�นไฟฟ้�แสงสว่�ง ต้องเปิด-ปิด 
ไฟฟ้�แสงสว่�งในส่วนทีจ่ำ�เป็นและเฉพ�ะบรเิวณ

ที่ใช้ง�นเท่�นั้น โดยปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่มี
ผู้ใช้ง�น ให้ปิดสวิตซ์ไฟ ช่วงพักกล�งวัน ยกเว้น
เฉพ�ะจดุทีป่ฏบิตังิ�นหรอืจดุทีจ่ำ�เป็น นอกจ�กนี้
ต้องหมัน่ทำ�คว�มสะอ�ดหลอดไฟ โคมไฟ อย่�ง
สมำ�่เสมอ ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้�แสงสว่�งคณุภ�พสงู
ทดแทน เมือ่อปุกรณ์เดมิชำ�รดุ  เปิด-ปิด ผ้�ม่�น 
หรือมู่ลี่ ใช้แสงธรรมช�ติแทนก�รเปิดไฟในบ�ง
บรเิวณทีไ่ม่ต้องใช้แสงสว่�งม�กนกั เช่น ท�งเดนิ 
เป็นต้น และเพ่ือช่วยสะท้อนแสงสว่�งภ�ยในห้อง
ควรเลอืกใช้สีผนงัหรือเลือกวสัดุพ้ืนห้องเป็นสีอ่อน
ด้�นอปุกรณ์ไฟฟ้�และเครือ่งใช้สำ�นกัง�น ต้องปิด
คอมพวิเตอร์เมือ่ไม่มกี�รใช้ง�นเกิน 30 น�ท ี และ
ปิดอุปกรณ์เครื่องต่อพ่วงหลังเลิกง�นและถอด
ปลั๊กออก ปิดหน้�จอหรือต้ังเวล�พักหน้�จอ
คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้ง�นเกิน 30 น�ที โดยให้
ตั้งเวล�ปิดหน้�จอโดยอัตโนมัติ ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้�และเครื่องใช้สำ�นักง�นทุกชนิด เมื่อไม่มี
ก�รใช้ง�น ก�รเสียบปลั๊กทิ้งไว้จะยังใช้ไฟฟ้�
ตลอดเวล� ใช้เครื่องถ่�ยเอกส�รแบบรวมศูนย์ 
และเป็นชนิด Multi-Function ตั้งตู้เย็นให้ห่�ง
จ�กผนังอย่�งน้อย 15 เซ็นติเมตร เพื่อก�ร
ระบ�ยคว�มร้อนทีด่ ี ส่วนก�รจัดเวรย�มในสำ�นกัง�น
อธิก�รบด ีหรอืเจ้�หน้�ทีใ่นสำ�นกัง�นทีอ่อกคน
สุดท้�ย ให้ตรวจตร�ปิดสวิตซ์ไฟฟ้�ทุกดวงและ
ถอดปลั๊กเครื่องใช ้สำ�นักง�นเมื่อออกจ�ก
สำ�นกัง�นเป็นคนสดุท้�ย เลอืกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้�                               
ที่มีประสิทธิภ�พ ได้คุณภ�พ โดยคำ�นึงถึง                    
ฉล�กประหยัดไฟเบอร์ 5 

 สำ�หรบัด้�นนำ�้มนัเช้ือเพลงิ จดัระเบยีบ
ก�รใช้รถในก�รรับ-ส่ง เพ่ือลดก�รเดินท�ง                
และลดก�รใช้รถ  กรณีไม่เร่งด่วนให้ส่งเอกส�ร
ท�งไปรษณีย์ ถ้�ห�กเป็นเอกส�รเร่งด่วนให้ใช้ 
E-mail หรือ โทรส�ร (Fax) โดยต้องใช้ย�นพ�หนะ
เท่�ท่ีจำ�เป็น กรณีเดินท�งไปร�ชก�รที่ใช้เส้น
ท�งเดียวกนั ควรใช้ย�นพ�หนะร่วมกนั โดยกำ�หนด
เส้นท�ง และว�งแผนก�รเดินท�งก่อนทุกครั้ง 
และพนักง�นขับรถควรศึกษ�เส้นท�งพร้อมท้ัง
ว�งแผนก�รเดินท�งก่อนทุกครั้งเพื่อเลือกเส้น
ท�งทีใ่กล้ทีสุ่ดหรือใช้เวล�น้อยทีสุ่ด นอกจ�กนี้
ต้องตรวจสอบสภ�พทัว่ไปของย�นพ�หนะก่อน
ออกเดินท�งทุกคร้ัง หมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ 
และบำ�รงุรกัษ�รถยนต์ให้อยูใ่นสภ�พพร้อมทีจ่ะ
ใช้ง�น เช่น ตรวจเชค็ลมย�ง เปลีย่นถ่�ยนำ�้มนัเครือ่ง
ไส้กรองนำ�้มนัเชือ้เพลงิ และไส้กรองอ�ก�ศ ต�ม
รอบระยะเวล�ก�รซ่อมบำ�รุง รวมทั้งสภ�พ
รถยนต์โดยทัว่ไป ขบัรถยนต์ด้วยคว�มเรว็ไม่เกนิ
คว�มเรว็สงูสดุทีก่ฎหม�ยกำ�หนดไว้ และใช้เกยีร์
สัมพันธ ์กับคว�มเร็วของรถยนต ์  ไม ่ ติด
เครื่องยนต ์ขณะจอดรถอยู ่กับที่  และดับ
เครือ่งยนต์ทกุครัง้เมือ่ต้องจอดรถเป็นเวล�น�น 

ขณะเดียวกันก�รใช้ลิฟต์ ควรใช้บันได 
กรณีขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น รณรงค์ขึ้น-ลง 
บันไดแทนก�รใช้ลิฟต์ หลีกเล่ียงก�รกดปุ่มคำ�
สั่งก�รใช้ลิฟต์ซำ้� ๆ เพื่อรักษ�ระบบก�รทำ�ง�น     
ของลิฟต์ บำ�รุงรักษ�และเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
ต�มอ�ยุก�รใช้ง�น ไม่ควรกดลิฟต์ขึ้นลงพร้อม
กนั ห�กต้องขึน้ให้กดขึน้ ห�กต้องก�รลงให้กดลง
ทีส่ำ�คญัคอืต้องมองห�เพือ่นร่วมท�งก่อนขึน้ลฟิต์

ม�ตรก�รประหยดัทรพัย�กร ทรัพย�กรนำ�้   
ต้องใช้นำ้�อย่�งประหยัด ปิดนำ้�ทุกครั้งหลังจ�ก
ก�รใช้ง�นเสร็จ เปิดนำ้�ให้แรงแต่พอควรให้
เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น ห�กพบเห็นอุปกรณ์
ระบบนำ�้ประป�ชำ�รุดหรือเกดิรอยร่ัว ให้รีบแจ้ง
กลุม่ง�นอ�ค�รสถ�นทีเ่พือ่ดำ�เนนิแก้ไข บนัทกึ
ก�รใช้นำ้�ประจำ�เดือน เพ่ือวิเคร�ะห์ก�รใช้นำ้�
และสังเกตคว�มผิดปกติและประช�สัมพันธ์
ปรมิ�ณก�รใช้นำ�้ให้บคุล�กรทร�บ รณรงค์และ 
สร้�งคว�มตระหนกัในก�รใช้ทรพัย�กรนำ�้อย่�ง
ประหยัด

ทรพัย�กรกระด�ษและหมึกพมิพ์  เลอืกใช้
ผลิตภัณฑ์กระด�ษท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
ใช้กระด�ษให้น้อยที่สุด กรณีก�รแจ้งเวียน
หนงัสอืหรือถ่�ยเอกส�รท่ีไม่สำ�คญั ให้ใช้กระด�ษ
ทีใ่ช้แล้วหน้�เดยีวก่อนทำ�ก�รพมิพ์เอกส�รต้อง

ข่าวต่อ

ตรวจสอบคว�มถกูต้องก่อนทำ�ก�รพมิพ์ทุกครัง้ 
แยกกระด�ษทีใ่ช้แล้วหน้�เดยีว และกระด�ษ 2 หน้�
ให้ชดัเจนเพ่ือให้นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ และเป็นก�ร
ลดปริม�ณขยะ ใช้ช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์                         
ในก�รสื่อส�รเพื่อลดก�รใช ้กระด�ษและ
ประหยัดพลังง�น เลือกใช้ระบบ Fax Server 
เพื่อลดก�รใช้หมึกพิมพ์ ก�รพิมพ์เอกส�ร                      
Power Point จะต้องตัดสี Background และ
รูปภ�พออก 

สุดท้�ยคืออุปกรณ์สำ�นักง�น ควรเบิก
จ่�ยเฉพ�ะอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�น
และใช้ง�นอย่�งประหยัด อุปกรณ์สำ�นักง�น                      
เช่น กรรไกร คตัเตอร์ เครือ่งเยบ็กระด�ษ เป็นต้น 
ควรเบกิใช้ เป็นส่วนรวม เลอืกใช้วสัดแุละอุปกรณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจ�กนี้ด้�นอื่น ๆ 
อย่�งเช่น ก�รจดัสถ�นท่ีง�นต่�ง ๆ ควรเลือกใช้
ไม้ประดับที่ปลูกในกระถ�งแทนก�รจัดดอกไม้ 
ควรดำ�เนินก�รหลีกเลี่ยงก�รใช้โฟม พล�สติก 
และกระด�ษ เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสล�ยได้ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที ่10

รศ.สุภัทร� โกไศยก�นนท์ รักษ�               
ร�ชก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
ร�ชมงคลพระนคร เปิดเผยว่� มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร ได ้ร ่วมกับ   
Deakin University เครือรัฐออสเตรเลีย                                            
จดัประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ต ิครัง้ที ่10 ภ�ยใต้ชือ่ 
( t h e  1 0  R M U T P  I n t e r n a t i o n a l               
Conference : Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Development 
: Turning Digital Disruptions into                  
Opportunities) ระหว่�งวันที่ 4 - 5 มิถุน�ยน 
2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติครั้งนี้             
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสนับสนุนก�รเผยแพร่          
ผลง�นวิจัย ผลง�นท�งวิช�ก�รให้เป็นที่รู ้จัก 
ส�ม�รถนำ�ไปต ่อยอดให ้ เ กิดก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�น นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
ทรพัย�กรในก�ร ขบัเคล่ือนก�รพฒัน�เศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศสู่คว�มม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
และเพือ่เป็นเวท ีให้อ�จ�รย์ นกัศกึษ�ปรญิญ�โท 
นั กศึ กษ�ระ ดับบัณฑิ ต ศึกษ�ทั้ ง ในและ                         
ต ่�งประเทศมีโอก�สนำ�เสนอผลง�นวิจัย 
บทคว�มท�งวิช�ก�รด้�นต่�ง ๆ ที่ส่งเสริมก�ร
รักษ�พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับ
น�น�ช�ติ รวมท้ังเป็นก�รสร้�งนักวิช�ก�ร                
นักวิจัยมุ่งศึกษ�ค้นคว้� อันจะเป็นก�รเสริม
สร้�งคว�มเข้มแข็งท�งวิช�ก�รต่อไป นอกจ�ก
นี้ยังเป็นก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือท�ง
วชิ�ก�ร และวจัิยกบัสถ�นศกึษ�ในต่�งประเทศ                     
ตลอดจนเป็นก�รเผยแพร่ชือ่เสยีงมห�วทิย�ลยัฯ 
ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่�งประเทศ

รศ.สุภัทร� โกไศยก�นนท์ กล่�วว่�                       
เพื่อรองรับนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบ�ล                
ที่ต้องก�รว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ประเทศใน
ระยะย�วและสอดคล ้องกับนโยบ�ยของ
มห�วทิย�ลัย ในก�รก้�วสูก่�รเป็นมห�วทิย�ลยั
ดจิทิลั ก�รประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ตคิรัง้นีจ้งึถอื
เป็นเวทสี�กลในก�รนำ�เสนอผลง�นวชิ�ก�รและ
ผลง�นวจิยัท�งด้�นต่�ง ๆ อกีทัง้ยงัเป็นก�รสร้�ง
เครอืข่�ยคว�มร่วมมอืท�งวชิ�ก�ร และวจิยั อนัก่อ
ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันในด้�น
เนื้อห� กระบวนก�รวิจัยองค์คว�มรู ้ และ
ระเบยีบวิธวีจิยัใหม่ ๆ  ระหว่�งนกัวิจยัในประเทศ
และต่�งประเทศนำ�ไปสู่ก�รต่อยอดองค์คว�มรู้ 
ซึ่งมุ่งเน้นผลักดันแนวคิดก�รพัฒน�ด้�นสังคม
ดิจิทัลอย่�งยั่งยืน โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ด้�น
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
เป็นก�รขับเคล่ือนสู่สังคมดิจิทัลอย่�งแท้จริง  
อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อภ�พรวมของก�รพฒัน�
ร่วมกันทั้งในระดับประเทศและภูมิภ�ค

รศ.สุภัทร� โกไศยก�นนท์ กล่�วต่อว่�                 
ปีนี้มีก�รบรรย�ยหลักจ�กองค์กรช้ันนำ�ระดับ
น�น�ช�ติด้�นเทคโนโลยี บริษัท Huawei  
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Technologies Co., Ltd. ในหัวข้อ Turns Digital 
Disruption into Opportunity และก�รบรรย�ย
ในหวัข้อ Marketing Capability and Corporate 
Investment จ�ก Prof. Paresh Narayan 
สถ�บนั Deakin University เครือรฐัออสเตรเลยี         
รวมถึงก�รบรรย�ยพิเศษ (Special Forum)                
ในหวัข้อ Aviation &  Railway System และ 
Global SME และยงัมีก�รบรรย�ยในหวัข้อย่อย
ทีน่่�สนใจอกี 4 ด้�น ได้แก่ 1) ด้�นวิทย�ศ�สตร์
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 
4 หัวข้อคือ Environmental and Applied 
Sc ience,  Agr icultural  and Food                                   
Science, Materials Science and Materials 
Technology และ Climate Change                   
2) ด้�นเทคโนโลยีนวัตกรรมและวิศวกรรมก�ร
พัฒน�อย่�งยั่งยืน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย         
6 หัวข้อคือ Smart and New Technologies 
for Electrical Engineering, Electronics,        
Computer and Communication Engineering, 
Renewable Energy for sustainable society, 
Alternative Energy and Thermal  Engineering, 
Energy Management Technology and 
Green Building, Green Manufacturing, 
Zero Waste to Landfill and Recycle 
Technology 3) ด้�นคว�มยั่งยืนของสิ่งทอ      
และเส้ือผ้� ประกอบด้วยหวัข้อย่อย 4 หวัข้อคือ 
Textile Chemistry and Finishing, Textile 
Technology and Innovation, Eco Textile, 
Design สำ�หรับด้�นสุดท้�ย 4) ด้�นก�รสร้�ง
แบบจำ�ลองท�งเศรษฐศ�สตร์ ประกอบด้วย
หัวข้อย่อย 8 หัวข้อคือ Innovation and                   
economic growth, Innovation and financial 
markets/system, Infrastructure and               
economic growth and financial system, 
Energy and economic growth and financial 
system, Financial market volatility,    
Commodity markets, Islamic finance, 
Stability of the banking system และ                  
ก�รนำ�เสนอง�นวิจัยในรูปแบบโปสเตอร ์             
(Poster Presentation)

อีกทั้งคว�มพิเศษของปีนี้คือผลง�นวิจัย
หรือบทคว�มวิช�ก�รที่ถูกนำ�เสนอในง�น
ประชมุวชิ�ก�รน�น�ช�ตคิรัง้นี ้จะได้รบัก�รตพีมิพ์
ในว�รส�รวชิ�ก�ร ICONSCI 10  Proceeding และ
ยงัมโีอก�สได้รบัก�รตพีมิพ์ในว�รส�ร Applied 
Mechanics and Materials และ Economic 
Modelling นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดแสดง
นวัตกรรม อ�ทิ ชุดจำ�ลองป้องกันอัคคีภัยใน 
ห้องครวัผ่�นแอปพลเิคชนั ผลง�นของนกัศกึษ�
คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมที่คว้�ร�งวัลชนะ
เลิศจ�กก�รแข่งขันโครงง�นวิทย�ศ�สตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบัณฑิตวิทย�ลัย
วศิวกรรมศ�สตร์น�น�ช�ตสิรินิธร ไทย-เยอรมัน
ก�รประดษิฐ์เซร�มิกขัน้สงู สำ�หรบัก�รประยกุต์
ใช้ท�งด้�นวัสดุทันตกรรม เพื่อเพิ่มโอก�สท�ง
เลือกผู้มีปัญห�ท�งทันตกรรม ผลง�นอ�จ�รย์
คณะวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี ผลติภณัฑ์แผ่น              
ม�ส์คหน้�กระด�ษใยไหม ให้คว�มชุ่มชื้นจ�ก 
เซรซินิ ลดเลอืนริว้รอยด้วยส�รสกดัมะข�มป้อม
และสมอ ครีมบำ�รุงส ้นเท้� จ�กส�รสกัด                   
เปลือกกล้วย-มะละกอ ผลง�นอ�จ�รย์คณะ          
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ก�รใช้ประโยชน์
จ�กเถ�ย่�น�งออกแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมท้องถิน่
ภ�คใต้  ผลง�นอ�จ�รย์คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
และก�รออกแบบ

“อกีทัง้เป็นทีน่่�ยนิดทีีม่นีกัวจิยัส่งผลง�น   
เข้�ร่วมจำ�นวนกว่� 120 ผลง�น โดยเฉพ�ะผล
ง�นวิจัยของต่�งช�ติจำ�นวน 16 ประเทศ                                    
แบ ่งเป ็นประเภทก�รนำ�เสนอในรูปแบบ                     
ก�รพูด (Oral Presentation) จำ�นวนกว่� 20 
บทคัดย่อ และก�รนำ�เสนอรูปแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) จำ�นวนกว่� 100                                                
บทคว�ม” อธิก�รบดีกล่�ว
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คว้ารางวัลชนะเลิศ

บริหารธุรกิจ เสริมความรู้!! โปรแกรม Plotagon เยี่ยมชม!!

ปลูกฝังพฤติกรรม

คว้าแชมป์ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เสริมสร้างองค์ความรู้

ขอแสดงคว�มยนิดีกบั น�งส�วสุขมุ�ลลิน ีชทูอง และน�ย  
อ�วีวุฒิ ยงสุวรรณ นักศึกษ�ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยกี�รอ�ห�ร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศ�สตร์ รับร�งวลั
ชนะเลิศ และร�งวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 ก�รประกวดคลปิวิดีโอ
ก�รปรุงอ�ห�ร โดยใช้นำ้�แกงส้มพริกสดสำ�เร็จรูปตร�แทนเชฟ                                                                                   
จัดโดย บริษัท วันเอฟู้ด จำ�กัด

ส�ข�วิช�ระบบส�รสนเทศ คณะบริห�ร ธุร กิจ 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร จัดอบรมโปรแกรม 
Plotagon สร้�งภ�พก�ร์ตูน และภ�พแอนิเมชัน 3 มิติ โดยได้
รับเกียรติจ�ก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำ�น�ญรบ หัวส�ข�วิช�ระบบ
ส�รสนเทศ เปิดก�รอบรม เพือ่ให้นกัศกึษ�ได้เรยีนรูก้�รสร้�งวดิโีอ
ส�มมิตใินรปูแบบก�ร์ตนู แอนเิมชันอย่�งง่�ย และหล�กหล�ย              
โดยมีตัวแทนนักศึกษ�ส�ข�ระบบส�รสนเทศ ห้อง ทรพ61/1 
ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ย ณ ห้องเรียน 2307 อ�ค�ร 2                    
คณะบริห�รธุรกิจ มทร.พระนคร

คณ�จ�รย์ และนักวิจัยจ�ก Technical University of 
Liberec, Institute for Nanomaterials, Advanced Technology 
and Innovation, Department of Nanotechnology                     
and Informatics ประเทศส�ธ�รณรัฐเช็ก เข้�พบผู้บริห�ร
คณะอตุส�หกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ เพือ่พดูคุยคว�มร่วมมอื 
ท�งด้�นวิช�ก�รระหว่�งสองหน่วยง�น นอกจ�กนี้ คณ�จ�รย์ 
และ นักวจิยัจ�ก Technical University of Liberec ยงัได้เยีย่มชม
ห้องปฏิบัติก�รต่�ง ๆ ภ�ยในคณะฯ

นกัศึกษ� มทร.พระนคร เข้�เยีย่มชมพพิิธภณัฑ์ต้�นโกง 
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุริตแห่งช�ติ 
(ป.ป.ช) จดัโดย ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพือ่เป็นก�รส่งเสรมิ                   
และปลูกฝังพฤติกรรมในก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต                                     
อันจะนำ�ไปสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยคุณธรรม โดยมี คุณพลเทพ                                     
บุณยะก�ญจน นกับริห�รทรพัย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร ของสำ�นกัง�น 
ป.ป.ช. เป็นผู้นำ�เยี่ยมชม

คณะวิศกรรมศ�สตร์ จัด“โครงก�รศึกษ�และดูง�น
โครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�รด้ิ�นเศรษฐกจิ พลงัง�น และ
สิ่งแวดล้อม” เพื่อเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ พัฒน�คว�มส�ม�รถ
ของนักศึกษ� ในด้�นก�รจัดก�รระบบก�รผลิตพลังง�นและ           
สิ่งแวดล้อมเพื่อคว�มยั่งยืน ซึ่งมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับก�รพัฒน�
คว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รบริห�รจัดก�รอุตส�หกรรม               
เพ่ือสร้�งคว�มยั่งยืน ท้ังยังตระหนักถึงก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมโดยรวม ณ วังมนัสรีสอร์ท จ.สมุทรสงคร�ม

เพิ่มคว�มรู้กันหน่อย!!  คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม                                
จัดโครงก�รส่งเสริมทักษะอุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่ เพื่อ
ก�รประหยดัพลงัง�น โดยมคีณุวรีสทิธิ ์เทยีนสถติย์กลุ (บรษิทั เอ.พี.
ฮอนด้� จำ�กัด) และ อ.ประมวล รอนยุทธ (วิทย�ลัยเทคนิค
สกลนคร) เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ เพื่อเป็นก�รพัฒน�ทักษะ               
ด้�นวิศวกรรมย�นยนต์ ด้�นเทคโนโลยี (ดิจิทัล) ให้แก่นักศึกษ� 
ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นทีม โดยนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์กับก�รสร้�งรถ
ประหยดันำ�้มันเชือ้เพลงิ เพือ่เข้�ร่วมแข่งขันโครงก�ร Shell Eco-Mar-
athon Asia 2018 มผีูเ้ข้�ร่วมอบรมจำ�นวน 30 คน ณ ศนูย์คว�มเป็นเลศิ
ด้�นเทคโนโลยีอุตส�หก�ร คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม 

คณะบริห�รธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนแผน
กลยทุธ์และแผนปฏบิตัริ�ชก�ร มุง่เป้�หม�ยก้�วสู ่Digital University 
และเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐ โดยก�รจัดกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติร�ชก�รของคณะ
บริห�รธุรกิจ ให้มีคว�มสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย ระยะ 15 ปี (2560-2574) 
ต�มนโยบ�ยก�รพฒัน�มห�วทิย�ลยัให้เป็นสถ�นศกึษ�ทีม่รีะบบ

ก�รเรียนก�รสอนท่ีมีคณุภ�พ มคีว�มก้�วหน้�ท�งด้�นวชิ�ก�ร            
เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ และมุง่เป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จก้�วสูก่�รเป็นมห�วทิย�ลยั
ดจิทิลั และเป็นมห�วทิย�ลยัในกำ�กบัของรฐั ภ�ยในระยะ 5 ปีแรก 
โดยได้รบัเกยีรตจิ�ก รศ.ดร.สรุนิทร์ คำ�ฝอย รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยแผนง�น 
สถ�บันเทคโนโลยพีระจอมเกล้�เจ้�คณุทห�รล�ดกระบงั และคณะ                   
ให้เกยีรตเิป็นวทิย�กรบรรย�ย ณ โรงแรมน�น�ช�ตบิ�งแสน จ.ชลบรุี

 ฟอร์มเจ๋ง!!  น�ยรณกฤต มั่นเที่ยง นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 
ส�ข�วิช�อ�ห�รและโภชน�ก�ร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศ�สตร์ 
ทมีกฬี�จักรย�น มทร.พระนคร ฟอร์มดีอย่�งต่อเนือ่ง ส�ม�รถคว้�
ถ้วยร�งวลัอนัดับ 5 ในศกึจักรย�นเสือภเูข�ชงิแชมป์ภ�คเหนอืตอนล่�ง 
L.M.C สน�มที่ 2 เก็บคะแนนเพิ่ม รวมจ�กสน�มท่ี 1 ม�ได้                 
อย่�งสวยง�ม ณ จังหวัดกำ�แพงเพชร

 เตรยีมคว�มพร้อมกนัหน่อย!! คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
และก�รออกแบบ จดัโครงก�รค่�ยผูน้ำ�นกัศกึษ� ประจำ�ปี 2562           
เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมในด้�นก�รทำ�ง�นเป็นทีมของ   
ง�นสโมสรนกัศกึษ� ทีไ่ด้รบัก�รคดัเลอืกจ�กก�รลงคะแนนเสยีง

ของนกัศกึษ�ชดุใหม่ ทีจ่ะเริม่ส�นต่อก�รทำ�ง�นกบัทมีสโมสรนกัศกึษ�
ชุดเก่�ทีก่ำ�ลงัจะหมดว�ระ เพือ่ให้ก�รทำ�ง�นได้มีประสทิธภิ�พยิง่ขึน้ 
รวมถึงยังเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�นักศึกษ�          
ก�รเรยีนรูก้�รทำ�ง�นในกลุ่มองค์กรสโมสรนักศึกษ� อีกท้ังยังได้มี
ก�รส่งเสรมิก�รเรยีนรูเ้รือ่งทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม             
เพือ่ทีจ่ะได้นำ�คว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ ท่ีได้รบัจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร 
ม�พฒัน�นกัศึกษ�และช่วยง�นในคณะต่อไป ณ บ้�นเสธรสีอร์ท
แอนด์แคมป์ จังหวัดร�ชบุรี

 สดุเจ๋ง!! รบัโล่เกียรตคุิณ  IPV6 ประจำ�ปี 2561 อ�จ�รย์นพชัย 
ทิพย์ไกรล�ศ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ เป็นตัวแทนมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล     
พระนคร เข้�รับโล่เกียรตคุิณ ร�งวลัหน่วยง�นท่ีให้บรกิ�รเครอืข่�ย
อินเทอร์เนต็พืน้ฐ�น และบรกิ�รทีร่องรบั IPV6 ประจำ�ปี 2561 
(IPV6 Awards 2018) จ�กน�งวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธย� 
รองปลัดกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม 
ออดทิอเรยีม ศนูย์ประชมุว�ยภุกัษ์ โรงแรมเซน็ทร� ศนูย์ร�ชก�ร 
และคอนเวนชันเซน็เตอร์ กรงุเทพฯ  เรื่อง : ณรงค์กร  ประส�รแสง

รองแชมป์
ขอแสดงคว�มยินดีกับทีม Lean Production นักศึกษ�

คณะเทคโนโลยสีือ่ส�รมวลชน คว้�ร�งวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1                  
จ�ก 135 ทมี ทั่วประเทศ ในก�รประกวด “SSRU MV Awards 
Vol.9” กับผลง�น MV เพลง Comethru - Jeremy Zucker 
จดัโดย มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสวนสนุนัท� ณ หอประชมุสนุนัท�นสุรณ์ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� กรุงเทพฯ

สถาปัตย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้

คณะสถ�ป ั ตยกรรมศ�สตร ์ และก�รออกแบบ                             
จดัโครงก�รพฒัน�บรรจภุณัฑ์สำ�หรบัผลติภณัฑ์ชมุชนเพือ่ยกระดบั
คณุภ�พชวีติในชมุชน ถ่�ยทอดองค์คว�มรูด้้�นง�นพืน้ฐ�นวชิ�ชพี                
เพือ่ให้คน ในชมุชนส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดสูก่�รพฒัน�อ�ชพี หรอื
ก�รทำ�สนิค้�ทีร่ะลกึเชงิก�รท่องเทีย่วได้ในอน�คต โดยหลักสูตร
ทีจ่ดัอบรม ประกอบด้วย ก�รทำ�ทีเ่สยีบน�มบตัรจ�กเศษไม้ ก�รทำ� 
สบู่สมุนไพร ผสมดอกไม้อบแห้ง ก�รออกแบบสกรีนบรรจุภัณฑ์
ถงุผ้�รักษ์โลก ก�รออกแบบไม้หนบีผ้�อเนกประสงค์ ณ องค์ก�ร
บริห�รส่วนตำ�บลดอนคลัง อำ�เภอดำ�เนินสะดวก จังหวัดร�ชบุรี

มอบใบประกาศนียบัตร นศ. ปวช.

มทร.พระนคร จัดพธิมีอบประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี (ปวช.)  
ครัง้ที ่2 ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2561 โดยม ีรศ.สภุทัร� โกไศยก�นนท์ 
รักษ�ร�ชก�รแทนอธิก�รบดี เป็นประธ�นในก�รมอบ ซึ่งมี
นักศึกษ�สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม และ
ประเภทวิช�อุตส�หกรรม เข้�รับใบประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 
จำ�นวน 139 คน ทั้งนี้ยังมอบใบประก�ศนียบัตรให้กับนักศึกษ�
ทีม่ผีลก�รเรยีนดเียีย่ม และมอบทนุก�รศกึษ�ให้กบันกัศกึษ�ทีมี่
ผลก�รเรยีนดี ประพฤติดี แต่ข�ดแคลนทนุทรัพย์ ณ ห้องประชมุ
เฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ร�ชมงคลพระนคร  
(ศูนย์พระนครเหนือ) 

ขอแสดงคว�มยนิด ีน�ยทตัเทพ จนัทร์ง�ม และ น�ยธนรัตน์ 
วิมูลช�ติ นักศึกษ�ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม คณะศิลปศ�สตร์                  
รบัร�งวลัชนะเลศิ ก�รปเูตยีงและก�รตกแต่งเตยีงประกอบลลี�                              
“Elegant Bed Making” ต�มแนวคิด “นวัตวิถี” ประเภททีม                              
ในโครงก�รส่งเสรมิศักยภ�พผูเ้รยีนรูสู้ค่ว�มเป็นเลศิท�งวชิ�ชพี
ธุรกิจก�รโรงแรม The Best Hotelier ครงที่ 3  ณ โรงเรียน            
ก�รท่องเทีย่วและก�รบรกิ�ร มห�วทิย�ลยัสวนดสุติ โดยมีผูเ้ข้�
แข่งทั้งสิ้น 11 ทีม จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ด้�นก�รโรงแรม 
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หลวงพ่อดำ� ภ�ยในวิห�รโถง มีพระพุทธรูป
หินทร�ยที่ค่อนข้�งสมบูรณ์ 

ล่องเรือต่อไปต�มริมคลองจะพบเห็น            
นกกระย�ง ยนืเก�ะท่อเพือ่ห�อ�ห�ร เส้นท�ง                       
ล่องเรือมีคว�มคดเคี้ยวไปต�มแนวลำ�คลอง                    
ในก�รขบัเรอืจึงต้องอ�ศัยคว�มชำ�น�ญจ�กคน
ท้องถิ่น เพลิดเพลินกับก�รนั่งเรือได้สักพักเรือ
กไ็ด้จอดแวะชมสวนกล้วยไม้ โดยพืน้ทีส่วนแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังแรกเป็นสวนดอกกล้วยไม้สกุล
มอคค�ร่� (Mokara ORCHID) สเีหลอืงและชมพู 
สำ�หรับไหว้พระ ซ่ึงจะมพ่ีอค้�แม่ค้�จ�กป�กคลอง
ตล�ด ม�รบัซือ้ถงึที ่ส่วนอีกฝ่ังจะเป็นโซนกล้วยไม้

สภ�พอ�ก�ศไม่ร้อนม�กนกั ซึ่งตล�ดแห่งนี้ถือว�่
มอี�ห�รอร่อยละล�นต� เช่น อ�ห�รทะเล ปล�
เผ� ก๋วยเต๋ียวเรือ ส้มตำ� นอกจ�กอ�ห�ร
สำ�เร็จรูปแล้ว ยังมีผักและผลไม้สดจ�กสวน     
ม�ข�ยทั้งบนบกและบนเรือ หลังจ�กเลือก             
รับประท�นอ�ห�ร ขนมจนอิ่มหนำ�แล้ว ก็ได้
เวล�ทำ�กิจกรรมสนุกๆ โดยก�รลงเรือชม
บรรย�ก�ศริมฝั่งคลอง ซ่ึงมีแพ็กเกจก�รท่อง
เที่ยวให้เลือกอย่�งหล�กหล�ยร�ค�ไม่แพง     
คนไทยผูใ้หญ่ 60 บ�ท เดก็ 40 บ�ท และ ต่�งช�ติ 
100 บ�ท

 บรรย�ก�ศล่องเรือสองริมฝั ่งคลอง             
เต็มไปด้วยบ้�นเรือน ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมนำ้�                
มีคว�มเงียบสงบ ถือได้ว่�เป็นคลองแห่งหนึ่ง             
ที่มีธรรมช�ติสวยง�มท่ีสุด จ�กคลองท้ังหมด             
ในเขตตลิ่งชัน ต�มแนวคลองจะพบกับสภ�พ
บ้�นทรงไทยเก่�แก่รมินำ�้ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไม่กีห่ลงั  
ซึ่งช�วตลิ่งชันเห็นคว�มสำ�คัญจึงเริ่มอนุรักษ์
สถ�ป ัตยกรรมโบร�ณ และวิถีชีวิตริมนำ้�                 
แบบดัง้เดมิไว้  ล่องเรอืม�ไม่น�นกม็�ถงึวดัสะพ�น 
แวะไหว้พระสักก�ระหลวงพ่อกล�ง หลวงพ่อโต 
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ตะลอนทัวร์

นำ้�ล�ยสอ

ของว่�งท�นง่�ยได้ประโยชน์

                                                                
แม้ว่�อ�ห�รจ�นไข่จะมีประโยชน์ม�ก แต่ก็ควรรับประท�น
อ�ห�รให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่�งก�ยแข็งแรง และสำ�หรับ
ผูท้ีเ่ป็นโรคคว�มดนัโลหติสงู เบ�หว�น หรอืไขมันในเลือดสูง
ควรรับประท�นไข่ไม่เกิน 1 ฟองต่อสัปด�ห์

เพื่อก�รจำ�หน่�ยให้แก่นักท่องเที่ยว ในร�ค�
ย่อมเย� กล้วยไม้หล�กสกุล อ�ทิ แอสโคเซนด� 
(Ascocenda) และแวนด้� (Vanda) สีสันฉูดฉ�ด 
ทัง้ดอกเลก็ และใหญ่ ชชู่อสลอนรอให้นกัท่องเทีย่ว
ทัง้ช�วไทยและต่�งช�ติม�ยลโฉม และเก็บภ�พ
ไว้เป็นที่ระลึก

อย ่�งไรก็ต�มสุภ�ษิตโบร�ณว ่�ไว ้                  
เวล�และว�รไีม่เคยคอยใคร แต่ทีค่ลองลดัมะยม                              
แห่งนี ้ยงัคงเป็นส�ยนำ�้ทีร่อคอยต้อนรบันกัเดนิท�ง
ให้ม�สมัผสัคว�มเรยีบง่�ยและงดง�ม อีกทัง้ยงัเป็น             
ก�รสนับสนุนวิส�หกิจชุมชนกลุ ่มท่องเที่ยว
คลองลัดมะยม 

เรื่อง/ภ�พ : ฉวีวรรณ  มะโนป�

คอลมัน์นำ�้ล�ยสอ ฉบบันี ้พ�ม�รู้จกั “ไข่ป่�ม” อ�ห�รพืน้เมืองโบร�ณของภ�คเหนอื เป็นเมนทูีห่�ท�นย�ก
ซึง่คำ�ว่� “ป่�ม” หม�ยถึงก�รทำ�อ�ห�รท่ีไม่ใช้นำ�้มัน แต่นำ�วตัถุดบิสำ�หรับทำ�อ�ห�รท่ีเป็นของเหลวใส่ในกระทง
ใบตองหรอืห่อด้วยใบตอง แล้วนำ�ไปย่�งด้วยไฟอ่อนม�ก ๆ จนสกุมลีกัษณะคล้�ยไข่เจยีว ซึง่วธิกี�ร “ป่�ม” ปกตจิะ
ใช้แต่กบัไข่เท่�นัน้ เมือ่รูค้ว�มหม�ยแล้ว ก็ม�ลองทำ�กันเลยค่ะ

วัตถุดิบ (ส�ำหรับ 1-2 ที่)   
ไข่ไก่                5      ฟอง
พริกซอย           2      เม็ด 
เกลือป่น          1/2     ช้อนช�     
ต้นหอมซอย       2      ช้อนโต๊ะ

อุปกรณ์ที่ใช้
ไม้กลัด
ใบตองสำ�หรับทำ�กระทง

  วิธีทำา
1. ตีไข่ไก่ใส่ช�ม 
2. ใส่เกลือ พริก ต้นหอม ตีไข่ไก่และส่วนผสมให้เข้�กัน
3. ทำ�กระทงใบตองกว้�งประม�ณ 5 นิ้ว จีบเป็นกระทง           

ใช้ไม้กลัดทั้งสองด้�น
4. ตักส่วนผสมลงในกระทง นำ�ไปย่�งไฟอ่อน ๆ จนไข่สุก     

และเหลืองทั่ว 
Tips : 

ริมคลองลัดมะยม
ลัดเลาะ ( ตลาดน้ำ  ) 

เป็นเมนูที่ทำ�ง่�ยม�ก ๆ  เพียงแค่นำ�ไข่ไปย่�งบนใบตอง
ประม�ณ 20 น�ท ีหรอืจนสกุ ก็จะได้ไข่ป่�มทีห่อมกลิน่ใบตองอ่อน ๆ 
ชวนรบัประท�น และห�กอย�กเพิม่คณุค่�ท�งโภชน�ก�ร กส็�ม�รถ          
ใส่ผักได้ต�มใจเลยค่ะ    เรือ่ง : จฑุ�ม�ศ ฉตัรสรุยิ�วงศ์

ภ�พ : foodtravel.tv

กรุงเทพมห�นคร เป็นเมืองท่องเท่ียว            
ที่มีมนต ์ เสน ่ห ์น ่ �ค ้นห�ที่ ไม ่ เหมือนใคร                        
โดยเฉพ�ะคว�มเป็นธรรมช�ติของสองริมฝั่ง
คลองตล�ดนำ้�คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน                  
ซึง่นักท่องเทีย่วจะได้สมัผสัวถิชีวีติคว�มเป็นอยู่
ของช�วบ้�นริมคลอง ท่ีสำ�คัญในตล�ดยังมี
อ�ห�รก�รกินน�น�ชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกชิม 
รวมถึงของฝ�ก และยังได้บรรย�ก�ศริมนำ้�   

ช่วยคล�ยร้อน ซึง่ปัจจบุนักำ�ลงัได้รบัคว�มนยิม
จ�กคนไทยและช�วต่�งช�ติ คลองลัดมะยม             
เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพ่ือเป็นท�งลัดเชือ่มระหว่�ง
คลองบ�งระม�ด และคลองบ�งพรม ซึง่ตัวตล�ดตัง้
เลียบคลองลัดมะยม โดยมีถนนบ�งระม�ดตัด
ผ่�นตรงกล�งแยกตล�ดเป็น 2 ฝ่ัง ก�รเดนิเท่ียว
ตล�ดถึงแม้จะต้องข้�มถนน หรอืใช้ท�งเดนิเลก็ ๆ  
ลอดใต้สะพ�นไปม�ระหว่�งกนั ก็ไม่ได้เป็นปัญห�
สำ�หรับนักท่องเที่ยว แต่กลับเป็นเสน่ห์อีกอย่�ง
หน่ึงท่ีทำ�ให้ตล�ดแห่งนี้แตกต่�งจ�กท่ีอื่น      
ครั้งนี้เร�เลือกม�เดินในช่วงส�ย ๆ เน่ืองจ�ก


