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“ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ” 

	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	วางแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 
มหาวิทยาลยัดิจิทลั	5	ด้าน	เน้นพฒันาคณาจารย์	วชิาการและวจัิย	มุง่ใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน 
ในห้องเรียนควบคู่กับออนไลน์	ตอบโจทย์การศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19	 เปิดรับสมัครนักศึกษา 
ตลอดทั้งปี	พร้อมตั้งหอประวัติศาสตร์เพื่อแสดงความเป็นมาของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง	4	ศูนย์อันเป็นพื้นที่ 
ของเจ้าแผ่นดิน	สร้างบณัฑตินกัปฏิบติัจากการบรูณาการองค์ความรูสู้ต่ลาดแรงงาน	สร้างประโยชน์ให้ตนเอง	สงัคม
และประเทศชาติ	(อ่านต่อหน้า	6)

ราชมงคลพระนคร เตรียมแผนรับนักศึกษาต่างชาติ

	 ราชมงคลพระนคร	 ด� า เนินการขอรับ 
ผ้าพระกฐินพระราชทาน	ในปี	พ.ศ.	2563	เพื่อ
ถวายแด่พระภิกษุ	ณ	วัดนรนาถสุนทริการาม	
กรงุเทพฯ	ในวนัที	่17	ตุลาคม	2563	พร้อมชวน 
ผู้บริหาร	บุคลากร	ประชาชน	ร่วมอนุโมทนา 
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 (อ่านต่อ
หน้า	6)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เตรียมพร้อมมาตรการ 
รับนักศึกษาต่างชาติ	 เพื่อศึกษาต่อให้จบในหลักสูตร	 ในภาคเรียนที่	 2	 
พร้อมเข้มยดึหลกัตามมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(อ่านต่อหน้า	6)

เปิดยุทธศาสตร์ Digital University 
ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย หลังสถานการณ์โควิด-19

ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563

ศึกษาต่อให้จบในหลักสูตร
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ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 30 ประจ�ำเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2563

 จดหมำยข ่ำวมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ฉบับ
ประจ�ำเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2563 เป็น
ฉบับปิดท้ำยของปีงบประมำณ 2563 เดิมที
ประเด็นหลักของจดหมำยข่ำวในช่วงเวลำนี้ 
เป็นเวลำแห่งควำมภำคภูมิใจกับควำมส�ำเร็จ 
ของบัณฑิตใหม่ แต่ด้วยวิกฤตกำรณ์กำรแพร ่
ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ หรือโควิด-19  
ส ่ ง ผล ให ้ พิ ธี พ ร ะ ร ำ ชท ำนป ริญญำบั ต ร  
ประจ�ำป ีกำรศึกษำ 2562 ต ้องเลื่อนไป 
อย ่ ำ ง ไ ม ่ มี ก� ำ ห น ด  ก อ ง บ ร รณ ำ ธิ ก ำ ร 
จึงได ้ สัมภำษณ์ ผศ.สหรัตน ์ วงษ ์ศรีษะ  
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ผู้ท�ำหน้ำที่เป็น 
หัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร สู่มหำวิทยำลัยดิจิทัลที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
สำกล 
 ใ น ช ่ ว ง วิ ก ฤ ต ย ่ อ ม มี โ อ ก ำ ส เ ส ม อ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
ได้พัฒนำงำนวิจัยเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น ต�ำบลส�ำมะโรง จังหวัดเพชรบุร ี 
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงนวตักรรม 
เคร่ืองจักร จ�ำนวน 4 เคร่ือง ประกอบด้วย  
เครื่องยีเนื้อตำล เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้ำว  
เคร่ืองหยอดขนมหม้อแกง และเคร่ืองผลิต 
ลูกชุบ ซ่ึงตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ สร้ำงสังคมอยู่ดีมีสุข 
อย่ำงย่ังยืน ท�ำให้งำนวิจัยดังกล่ำวคว้ำรำงวัล 
งำนวิจัยดีเด่น ในมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 
ประจ�ำปี 2563
 นอกจำกนี้ยังเกำะติด กำรน�ำเทคโนโลยี
ควำมจริงเสริมไปผสมผสำนควำมเป็นจรงิเข้ำกบั 
โลกเสมือนของอำจำรย ์คณะครุศำสตร ์ 
อุตสำหกรรม ซ่ึงได้น�ำไปใช้ประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนกำรท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริม และเพ่ิม 
ศักยภำพในกำรท ่องเที่ยวด ้วยกำรดึงดูด 
ควำมสนใจให้นักท่องเที่ยวเข ้ำมำเที่ยวชม 
คู บั ว  จั ง ห วั ด ร ำ ช บุ รี  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ  
ได ้ร ่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
ประจวบคีรีขันธ์-วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ�ำกัด 
ได ้ บู รณำกำรควำม รู ้ ด ้ ำนกำ รออกแบบ 
สู ่กำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
เชิงนวัตวิถีของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เท ่ำนั้นยังไม ่พอ ยังเก็บตกควันหลง 
ของผู้เกษียณ ประจ�ำปี 2563 ให้ร่วมแสดง 
มุ ทิ ต ำ จิ ต แ ล ะ ยกย ่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ด  ่
ผู้เกษียณอำยุรำชกำรทั้ง 39 คน พร้อมทั้ง
ติดตำมควำมคืบหน้ำ กำรใช้ระบบคลังหน่วยกิต
ดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
9 แห่ง ท้ำยเล่มน�ำเสนอขนมงำด�ำ เต้ำหู ้ 
คู ่หูเสริมแคลเซียม ก่อนไปท่องเที่ยวเมือง
ประวัติศำสตร์ คุณค่ำมรดกโลกกัน
 โปรดอย่ำลืม! เป ิดอ ่ำนจดหมำยข่ำว
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีสแกนคิวอำร์โค้ดที่แสดง
บนหน้ำปกจดหมำยข่ำว และสำมำรถติดตำม
ข่ำวสำรของกองส่ือสำรองค์กำร ผ่ำนทำง Social 
media ไม่ว่ำจะเป็น rmutpFB YouTube 
RMUTP rmutp_twit rmutpIG หรือ Line@
rmutp ขอบคุณผู้อ่ำนที่ให้ควำมสนใจติดตำม
จดหมำยข่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง แล้วพบกนัฉบบัหน้ำ
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ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ 
และภาคีความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรณาธกิารบริหาร นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์การ  
บรรณาธกิาร นางสาวสมพิศ ไปเจอะ กองบรรณาธิการ นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล นายณรงค์กร 
ประสารแสง นางสาวมารศรี สรรพนา นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น นางสาวฉันทกาญจน์ มั่งแว่น นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นางสาวชานิตา โฮ่ค�า
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

	 จากเมื่อวันที่	 6	 สิงหาคมท่ีผ ่านมา	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 
ทัง้	8	แห่ง	บนัทกึลงนามความร่วมมอื	(MOU)	 
การใช้ระบบคลงัหน่วยกติดิจิทลั	เพือ่ส่งเสรมิ 
การเรยีนรูต้ลอดชีวิต	เครอืข่ายมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล	ณ	 ห้องประชุม 
สงค์ธนาพทิกัษ์	ช้ัน	1	อาคารเฉลมิพระเกียรติ	 
48	พระชันษา	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 มทร.ธัญบุรี	 โดยม	ี 
ผศ.สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ	รักษาราชการแทน
อธิการบดี	ร่วมลงนาม	พร้อมเปิดเผยว่า	 
ป ัจ จุบัน วิกฤตนักศึกษาที่ลดลงในช ่วง 
ระยะเวลา	 2	 ปีที่ผ ่านมา	 ซ่ึงเกิดจาก 
อัตราการเกิดน้อยลง	 และเด็กบางส่วน 
ไม ่ เข ้ า ศึกษาต ่อในสถาบัน อุดมศึกษา	
เพราะต้องการเข้าสู ่ตลาดแรงงาน	หรือ 
ต ้องการท� างานหาประสบการณ ์ก ่อน	 

	 ดร.รตันาวล	ีไม้สกั	คณบดีคณะบรหิารธรุกจิ	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
กล่าวว่า	มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน 
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการสร้างทักษะ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาคทฤษฎี 
สู่การด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	 เพื่อให้เป็น 
ผู ้ประกอบการรุ ่นใหม ่อย ่างมี คุณภาพ	 
มีคุณธรรม	 และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธรุกจิส�าหรบัผูป้ระกอบการ 

เปิดแลนด์มาร์คสร้างไอเดียคนรุ่นใหม่

9 ราชมงคลจับมือผุด “ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล”

มทร.พระนคร จับมือธนาคารออมสิน

ได้อย่างไม่สิ้นสุด	หากเรียนครบหน่วยกิต 
ท่ีวางไว้จะได้รับวุฒิปริญญาตรี	โดยเป็นการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ในส่วนของ 
มหาวิทยาลัยได ้ เตรียมพร ้อมโดยจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร	 
(Non-degree)	 โดยสถาบันสหวิทยาการ 
ดิจิทัลและหุ ่นยนต์	 เพื่อการเพิ่มทักษะ	
(Up	skill)	และสมรรถนะขั้นสูง	 ให้กับ
บุคลากรในวัยท�างาน	 อีกทั้งยังตอบโจทย์
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคเอกชนจริง	 ผ ่านความร ่วมมือทาง
วิชาการกับบริษัทเอกชน	 จัดท�าหลักสูตร
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบ�ารุง 
หุ ่นยนต์	 ซ่ึงในอนาคตจะมีการปรับวิชา 
พื้นฐานอย่าง	GE	(General	Education)	
หรือวิชาศึกษาทั่วไป	 ให้ผู ้เรียนสามารถ 
เก็บสะสมหน่วยกิตได้

ในระดับมหาวิทยาลัย	 และเติบโตเป็น 
สตาร ์ ท อัพรุ ่ น ใหม ่ที่ มี คุณภาพต ่อ ไป	 
อย่างครบวงจรและยั่งยืน	ภายในงานยังได้มี
การมอบรางวัลภายใต้กจิกรรม	Smart	Start	
Idea	by	GSB	Startup	ให้แก่นักศึกษา 
ที่ ได ้รางวัลประกวดไอเดียสร ้างสรรค ์
ระดับประเทศ	 ได้แก่	 ทีม	 The	Boss	 
นายปฐมพงษ ์	 อินนุพัฒน ์	 คว ้ารางวัล 
ชนะเลิศประจ�าเดือนมกราคม	และรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่	2	ประจ�าเดือนเมษายน	
และนักศึกษาท่ีชนะในระดับมหาวิทยาลัย	
ประจ�าเดือนกรกฎาคม	 2563	 จ�านวน	 
5	รางวัล	ได้แก่	รางวัลชมเชย	ทีม	Gagnant	
นายธนดล	อังกรุวิโรจน์	ทีม	Smart	GM	 
นายชยพล	หลกัแหลม	รองชนะเลศิอันดับ	2	 
ทีม	Finnovation	นายวัชระพงษ์	สกุลรัตน์	
และ	น.ส.ภานมุาส	ผลผิล	รางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับที่	 1	ทีม	Smile	น.ส.พัทธนันท	์
รุ่งเรืองซึ่งสกุล	รางวัลชนะเลิศ	The	Boss	
นายปฐมพงษ์	อินนุพัฒน์

ผศ.กษิด์ิเดช	สุทธิวานิช	 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย	และ 
คุณอนุรักษ์	เสงี่ยมจิตร	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ธนาคารออมสนิ	สายงานลกูค้าผูป้ระกอบการ	 
SMEs	Startup	ร่วมเป็นประธานเปิด

ปัญหาดังกล่าวจงึท�าให้เกดิการบนัทกึลงนาม 
ความร่วมมอืการใช้ระบบคลงัหน่วยกติดิจทิลั	 
เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวิต	เพือ่แลกเปลีย่น 
ข้อมูล	และเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา	 
ขยายผลการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล	

	 ผศ.สหรัตน์	กล่าวต่อว่า	 โดยผู้เรียน
สามารถเรียนในหลักสูตรต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะ
เป็นการเสริมทักษะใหม่	 (Upskill)	และ
การเพิ่มทักษะใหม่ที่จ�าเป ็น	 (Reskill)	 
ซ่ึงสามารถนับเป็นหน่วยกิต	 และสะสม 

ในอนาคต	ซ่ึงจ�าเป็นจะต้องปลูกฝังแนวคิด 
การเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์	4.0	 
โดยการท�ากิจกรรมภายใต้โครงการออมสิน 
ยุวพัฒน์รักษ ์ถิ่น	 ผ่านความร ่วมมือกับ 
ธนาคารออมสนิ	อย่างต่อเนือ่ง	และเมือ่วันที	่ 
27	สิงหาคม	2563	ยังร่วมกันเปิดพื้นท่ี
ห้องกิจกรรมการเรียนรู้	“RMUTP	Grand	
Opening	 Innovation	Club	by	GSB	
Startup”	ณ	ศูนย์พณิชยการพระนคร	ซึ่งมี	 

หนุนเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 ดร.รัตนาวลี	 ไม ้สัก	 กล ่ าวต ่อว ่ า	 
ห้องกิจกรรม	RMUTP	Grand	Opening	
Innovation	Club	by	GSB	Startup	เป็น	
Co-Working	 Space	 ในมหาวิทยาลัย	
เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม ่
ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่เรียนรู้	สร้างสรรค์
นวัตกรรม	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ	 เพื่อพัฒนาสู่การเป็น 
ผู ้ประกอบการ	SMEs	Startup	 ต้ังแต ่
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ขนม (ลด) หวานเมืองเพชรบุรี
ร่วมมือ 4 คณะ คว้า Gold Award นวัตกรรมเชิงบูรณาการ

	 และ	4.	 เครื่องผลิตลูกชุบ	ลูกชุบเป็นขนม
ทานเล่นและเป็นของฝากได้	เมือ่ความต้องการมากขึน้ 
แต่ไม่สามารถผลิตได้ทันเวลาจึงท�าให้เกิดปัญหา	 
ดังนั้น เครื่ องผลิตลูก ชุบจึ งสามารถตอบสนอง 
ต ่อความต ้องการของผู ้บริ โภคได ้ เป ็นอย ่ าง ดี	 
โดยเครื่องผลิตลูกชุบที่ออกแบบสามารถปั้นลูกชุบ	 
1	 รูปแบบ	 และท�าการป ั ้นได ้ครั้ งละ	 10	 ลูก	 
ซ่ึ งความเร็ ว ในการป ั ้นก็ จะขึ้ นอยู ่ กับสูตรและ 
ความเหนียวของเนื้อถั่ว

	 จากจุดเริ่มต ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร	กับองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ส�ามะโรง	จ.เพชรบุรี	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
การพฒันาระบบเศรษฐกจิของชุมชนท้องถ่ิน	ทีส่ามารถ 
พึ่งพาตนเอง	มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อซ่ึงกันและกัน	 
และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอ้ือให้เกิดการพัฒนา 
ด้านต่าง	ๆ 	ในพื้นที่	ทั้งสังคม	ผู้คน	ชุมชน	วัฒนธรรม	 
สิ่งแวดล้อม	 จนเกิดเป็นการลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการ	 เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
ท้องถิ่น	 ซ่ึงภายใต้ความร่วมมือได้ก่อเกิดงานวิจัย	 
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักร	ส�าหรับการผลิต 
ผลติภัณฑ์ขนมหวานพืน้เมอืง	จ.เพชรบรุ	ีเพือ่ยกระดับ 
เศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	OTOP	 
ต้ังแต ่ต ้นน�้ าถึงปลายน�้ า	 และพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อขับเคลื่อน	BCG	Economy	Model	 จาก 
ความร่วมมือของทีมนักวิจัย	4	คณะ	ประกอบด้วย	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	
คณะบริหารธุรกิจ	และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ
	 ดร.ประกอบ	ชาติภุกต์	ผูอ้�านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา	กล่าวว่า	จากการลงพื้นที่ศึกษาพฤติกรรม 
ของผูบ้รโิภค	พบว่ามคีวามต้องการรบัประทานขนมไทย	 
แต่กลัวความหวาน	 และพบว ่ากลุ ่มคนรุ ่นใหม	่ 
มีความรักสุขภาพ	ดังนั้นพฤติกรรมการซ้ือส่วนใหญ่ 
จึงมักซ้ือเป ็นของฝาก	 จึงท�าให ้ตลาดของหวาน 

ไม่กว้างนัก	ผู ้ประกอบส่วนใหญ่ท�าขนมออกมา 
มีลักษณะหน้าตาเหมือนกัน	ที่ส�าคัญยังไม่มีแบรนด์ 
เป็นของตนเอง	 ดังนั้นระยะแรกจึงท�าการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ	โดยน�า 
สารให้ความหวานกลุม่อิรทิรทิอล	(Erythritol)	ท่ีให้ค่า 
พลังงานต�่า	ทดลองท�ากับขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี	 
5	ชนิดด้วยกัน	คือ	ขนมตาล	ขนมลกูชุบ	ขนมฝอยทอง	 
ขนมหม้อแกง	และขนมทองหยอด	ระยะทีส่องเพือ่ให้ 
เกิดการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์	โดยน�าการตลาดและ 
อัตลักษณ์ใหม่มาใช้ดึงดูดลูกค้ากลุ ่มผู ้รักสุขภาพ	 
ส�าหรับเป็นช่องทางการโฆษณาน�าเสนอขนมหวาน	 
(ลด)	หวานเมอืงเพชรบรุใีห้เป็นท่ีรูจั้กมากขึน้	ระยะท่ีสาม 
ทมีวจัิยได้ท�าการศึกษาอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิน่ 
ของจังหวัดเพชรบุรี	ส�าหรับใช้ในการออกแบบและ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์	จนล่าสุดได้มาออกแบบแบรนด ์
พริบพรี	ที่หรูหราและเก๋ไก๋	 เหมาะกับการยกระดับ 
ขนมไทยเมือง เพชรให ้ เป ็นของฝากของขวัญ	 
โดยทั้งหมดถูกน�าไปเช่ือมโยงกับการตลาดของสินค้า 
เพชรบุรี ในการขายในต ่างประเทศต ่อไป	 และ 
ระยะสุดท้าย	เครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรง	ที่ชุมชน 
มีอยู่ค่อนข้างล้าสมัย	ทีมวิจัยจึงท�าการพัฒนาและ 
สร้างเครื่องจักรส�าหรับการผลิตขนมหวานพื้นเมือง 
แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	โดยปัจจุบันสร้าง 
เครื่องจักรแล้ว	4	เครื่อง	ได้แก่เครื่องท�าขนมลูกชุบ	 
เครื่องปอกมะพร้าว	เครื่องหยอดขนมหม้อแกง	และ 
เครื่องยีเนื้อลูกตาล	 ซ่ึงการสร้างเครื่องจักรดังกล่าว	 
อยู ่ภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างคุณค่าและ 
มูลค่าเพิ่มให้กับผู ้ผลิตและผู ้ที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่อง 
กับการผลติขนม	ให้มคุีณภาพชีวิต	และมรีายได้เพิม่ขึน้	 
โดยมีเครื่องจักรเป็นเครื่องทุ ่นแรง	ที่ไม่ใช่การใช ้
เครื่องจักรมาทดแทนแรงงานท้องถิ่นแต่อย่างใด
	 ด้าน	อาจารย์ชลากร	อุดมรักษาสกุล	กล่าวว่า	 
จากการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาความต้องการของชุมชน 
ในจังหวดัเพชรบรุ	ีท�าให้ได้รบัรูถ้งึปัญหาในกระบวนการ 
ผลติ	จึงเกดิเป็นงานวจัิยการพฒันาและสร้างเครือ่งจกัร
แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ซึ่งสามารถน�าไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้	จ�านวน	4	 ช้ินงาน	
ประกอบด้วย
	 1.	เครือ่งยเีนือ้ตาล	โดยปัญหาทีพ่บคือ	ขัน้ตอน 
ของการเอาเนื้อลูกตาลออกจากเปลือกที่ต้องใช้เวลา 
นานมากในการท�างาน	 ดังนั้นจึงออกแบบสร ้าง 
เครื่องจักรส�าหรับการยีเนื้อตาล	มีโครงสร้างขนาด 

กะทัดรัด	มีก�าลังการผลิตต่อวันในปริมาณที่มากขึ้น	 
และมีความปลอดภัยในการท�างานสูง	 โดยเครื่อง 
สามารถแยกเนื้อตาลได้ประมาณ	3.6	กิโลกรัม 
ต่อชั่วโมง	ในขณะที่แรงงานคนได้เพียง	1.3	กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง	

	 2.	 เครื่องปอกเปลือกมะพร ้าว	 ส�าหรับ 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลมะพร้าว	 อีกหนึ่งในปัญหา 
ที่พบคือ	 ขั้นตอนของการปอกเปลือกมะพร ้าว 
ที่ยังต้องใช้แรงงานคน	 ซ่ึงมีอันตรายค่อนข้างสูง	 
อีกทั้ งยั งต ้องใช ้ เวลาในการปอกเปลือกที่มาก	 
โดยการวิจัยได้น�าหลักการท�างานของเครื่องดึงใย 
มะพร้าวมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่อง	 ซ่ึงม ี
โครงสร้างขนาดกะทัดรัด	มีก�าลังการผลิตต่อวัน 
ในปรมิาณท่ีมาก	และมคีวามปลอดภัยในการท�างานสงู	 
โดยเครื่องสามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้นาทีละ	 
4	ลูก	ส่วนหากใช้แรงงานคนจะได้นาทีละ	2	ลูก	
	 3.	เครือ่งหยอดขนมหม้อแกง	ซ่ึงขนมหม้อแกง 
ในจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นสินค้ายอดนิยม	ในแต่ละวัน 
สามารถขายได้เป็นจ�านวนมาก	 
จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้ท�าการ 
ผลิตไม่พอกับความต้องการ 
ของผูบ้รโิภค	โดยเครือ่งสามารถ 
หยอดได้ครัง้ละ	6	ถ้วย	ส่วนความเรว็ 
ในการหยอดข้ึนอยู ่กับการปรับต้ังค่า	 
ซ่ึงสามารถปรับได้หลายระดับขึ้นอยู่กับ 
ความหนืดของขนมหม้อแกงแต่ละสูตร	
และยังสะอาดถูกสุขอนามัย

	 สุดท้ายนี้	 ดร.ประกอบ	ชาติภุกต์	 กล่าว 
ทิ้งท้ายว่า	การสร้างนวัตกรรมขนมหวานไทยพื้นเมือง	
จ.เพชรบุรี	ครั้งนี้ได้น�าปัญหาต่าง	ๆ	มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานประจ�าถิ่น	ต่อยอดภูมิปัญญา 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	และน�าผลที่ได้จากการวิจัย 
มาตอบสนองความต้องการของชุมชน	น�าไปสู่สังคม 
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป	อย่างไรก็ตามยังน�าพา	 
มทร .พระนคร	 ไปคว ้ า ร า งวั ล ง าน วิ จั ย ดี เด ่ น	 
ในมหกรรมงานวิจัยแห ่งชาติ	 ประจ�าป ี	 2563	
(Thailand	Research	 Expo	 2020	Award)	
ประเภท	Gold	Award	ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี	 
เมื่อวันที่ 	 6	 สิงหาคม	 ที่ผ ่ านมา	 ณ	 โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชัน	เซ็นทรลัเวลิด์	 
กรุงเทพ	

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล
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คณะครุศาสตร์ฯ น�าเทคโนโลยีความจริงเสริม

บูรณาการความรู้ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดึงดูดการท่องเที่ยวชุมชนไท-ยวน จ.ราชบุรี

และการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสริม	 (Augmented	
Reality	:	AR)	 ซ่ึงเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งท่ีผสมผสาน
ความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน	ได้เข้ามามีบทบาทในการ 
น�าเสนอข้อมลูหลาย	ๆ 	ด้าน	โดยเฉพาะข้อมลูทีต้่องน�าเสนอ 
ทั้งข ้อมูลภาพและเสียงในการส่งเสริมการท่องเท่ียว	 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว	อีกทัง้ยงัสร้าง 
แรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับความเป็นจริง
ผ่านกล้องหรืออุปกรณ์อื่น	ๆ	เช่น	แว่นตา	แท็บเล็ต	หรือ
โทรศัพท์มือถือ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	จึงได้จัดน�า
เทคโนโลยีดังกล่าวไปตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ร่วมกบับรษัิท	
ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ประชารัฐ 
รักสามัคคีประจวบคีรีขันธ ์	 -	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	
จ�ากัด	ผนึกก�าลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับภาคเอกชนช้ันน�าของประเทศไทย	
ภายใต้โครงการ	Education	 Institute	 Support	
Activity	 (EISA)	 ในช่ือโครงการบูรณาการความรู ้
ด้านการออกแบบสู ่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี	(ประจวบฯ	เหมาะ)	ประสาน
แนวคิด	 เรียนรู ้	 ร ่วมมือ	 คืนกลับ	 คือการสร ้าง 
องค์ความรู้จากโจทย์ปัญหาด้านการออกแบบ	สร้าง
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถาบันการศึกษา	และ

นักท่องเท่ียว	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง	ๆ	 ดึงดูดให้กับนักท่องเท่ียว
เข้ามาสัมผัส
	 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ	พรเจริญ	คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	เล่าว่า	มคัคุเทศก์น้อยกส็ามารถพฒันาศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยวการให้ข้อมูลแหล่งศูนย์การเรียนรู ้
ในชุมชนคูบัว	 จังหวัดราชบุรี	 ซ่ึงเป็นชาวไทยเช้ือสาย
โยนกเชียงแสน	(ชาวล้านนา)	ที่ได้อพยพครัวเรือนหนี 
การรกุรานของกองทัพพม่า	โดยติดตามกองทพัหลวงภายใต้ 
การบญัชาการของ	พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 

คืนกลับสู ่สังคม	 ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี	 
3	ชุมชน	ประกอบด้วย	ชุมชนบ้านฝ่ายท่า	 
ชุมชนท่องเท่ียวคลองปากปิด	และ 
ชุมชนบ้านม้าร้อง	อ�าเภอบางสะพาน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 ดร.ธานี	 สุคนธชาติ	คณบดี 
คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ และ 
การออกแบบ	เล่าว่า	นกัศึกษาของคณะ 
ได้สร ้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 
จากแนวคิดของนักศึกษา	 3	 กลุ ่ม 
ส า ข า วิ ช า 	 เ ริ่ ม จ า ก ก ลุ ่ ม แ ร ก	 
สาขาสถาปัตยกรรม	ได้ออกแบบและ 

มหาราช	ลงมาต้ังถิ่นฐานอยู่	ณ	จังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน	 
แต่ยงัคงมชีาวไท-ยวน	ในต�าบลคูบวัและต�าบลดอนแร่ทียั่ง 
สืบสานประเพณี	ความเช่ือ	และวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ของ
บรรพบุรุษเอาไว้อย่างเหนียวแน่น	 ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด
แบบค�าเมือง
	 ผศ.ดร.รุง่อรณุ	พรเจรญิ	เล่าต่อว่า	แม้แต่ภูมปัิญญา 
ด้ังเดิมทางด้านหตัถกรรม	โดยเฉพาะการทอผ้าซ่ินลายตีนจก	 
ซ่ึงเป็นลวดลายที่มีความสวยงาม	มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	
สีสันสวยสดใสในทุกเส้นไหมที่น�ามาถักทอ	สามารถน�ามา 
ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายได้หลากหลายรูปแบบ	รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอารยธรรมแบบ
ล้านนา	อาทิเช่น	โบราณสถานและโบราณวัตถุ	ประวัติ
วัดโขลงสุวรรณคีรี	ลานกิจกรรมวัฒนธรรม	 นิทรรศการ 
ร�าลึก	 “พอเพียงตามรอยพ่อ”	 จุดบอกเล่าเรื่องราว 
การทอผ้าซ่ินตีนจก	การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร	์

และรองรับนักท่องเที่ยว	กลุ่มที่	2	สาขาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ได้ออกแบบสร้างสรรค ์
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใส่ของ	 กระดาษ	และขวดจาก 
วัสดุเศษผ้า	 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่มีแนวคิดผลิต 
ง่ายด้วยกรรมวิธีการตัดและประกอบ	ต้นทุนต�่า	พัฒนา 
เป็นท่ีวางโทรศัพท์มือถือ	โคมไฟ	กระบอกใส่ดินสอ	
และที่วางต้นไม้	

งานศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชาวไท-ยวน	ตลอดจน 
มีการจัดกิจกรรมเสริม	 เช่น	กาดวิถีชุมชนคูบัว	การจัด 
กิจกรรมตลาดต้องชม	และการจัดประเพณีเสริม	รวมทั้ง 
มีการแสดงแสงสีเพิ่มด้วย	เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้ได้มากทีส่ดุ	“การใช้เทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ	จึงเป็นการ 
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี 
ความส�าคัญอย่างมากในการถ่ายทอดเรื่องราวแหล่ง 
ท่องเทีย่ว	เพือ่สร้างความเข้าใจได้ง่ายแก่นกัท่องเทีย่วและ 
ผู้รับชม	 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ต่าง	ๆ	 ให้มีความแพร่หลาย	และบอกข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึนและเข้าถึงได้ง่าย”	คณบดี
กล่าวทิ้งท้าย

เรื่อง	:	งานสื่อสารองค์กร	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

	 ดร.ธาน	ีสคุนธชาติ	กล่าวต่อว่า	ส�าหรบักลุม่สดุท้าย	 
สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	ออกแบบ
สร้างสรรค์ตราสนิค้าชุมชน	และบรรจุภัณฑ์น�า้มนัมะพร้าว
สกดัเยน็	เกีย๊วโกะสบัปะรด	กะปิกุง้เคย	บาล์มขงิ	ทาร์ตชีส 
สบัปะรด	ข้าวเกรยีบปลา	ผกัปลอดสาร	น�า้ยาล้างจาน	สบู่	 
ขมิน้รงัไหม	น�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็	และน�า้ผึง้โพรงไทย	 
โดยผูน้�าคณาจารย์และนกัศึกษาได้ลงส�ารวจพืน้ทีชุ่มชน 
และน�าโจทย์ปัญหาสู่การบูรณาการเรียนการสอน	และ
การบริการวิชาการ	จ�านวน	4	หลักสูตร	ประกอบด้วย	 
การพิมพ์สกรีนบรรจุภัณฑ์ผ้า	การพิมพ์ยางซิลิโคน 
ส�าหรบัผลติภัณฑ์ชุมชน	การจัดสวนแนวต้ังจากกระบอก 
ไม้ไผ่	และการท�ากระถางต้นไม้ปูนเปลือยเพื่อต่อยอด 
วัสดุชุมชน	ระหว่างวันที่	 11-13	กันยายน	2563	 
ณ	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง	:	งานสื่อสารองค์กร	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

บริหารจัดการพื้นที่อุทยานสวนป่าไผ่	 บ้านม้าร ้อง	 
กับผลผลิตชุมชนมะพร้าวแปรรูป	 เพื่อการอนุรักษ ์
ฟื้นฟูผืนป่าสาธารณประโยชน์	พัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู้ 
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“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” 
อ�าลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	จัดงานเกษียณอายุราชการ	 
ประจ�าปี	2563	ภายใต้ช่ืองาน	“คืนวันท่ีพากเพียร	 วันเกษียณอันภาคภูมิ”	 
ณ	ห้องประชุมมงคลอาภา	 3	 อาคารมงคลอาภา	 คณะบริหารธุรกิจ	 
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)	 ในวันที่	 10	 กันยายน	 2563	ส�าหรับปีนี ้
มีผู ้ เกษียณอายุราชการจ�านวน	 39	 คน	 ซ่ึงเป ็นข ้าราชการ	 25	 คน	 
ลูกจ้างประจ�า	12	คน	พนักงานมหาวิทยาลัย	1	คน	และพนักงานราชการ	 
1	คน	ได้แก่	1.ผศ.กมล	พรหมหล้าวรรณ	ผู้ช่วยอธิการบดี	และอาจารย ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	2.นางภัทราวรรณ	แก้วผดุง	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	3.นางวัชรา	กลีบศรี	ผู้ปฏิบัติงาน 
บริหารช�านาญงาน	ส�านักงานตรวจสอบภายใน	4.นายสุวัฒน์	วิบูลย์ศิริรัตน	์ 
อาจารย ์คณะครุศาสตร ์ อุตสาหกรรม	 5.ผศ.ดร.ปราโมทย ์	 วีรานุ กูล	 
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 6.ผศ.เสาวลักษณ์	 คงคาฉุยฉาย	 
อาจารย ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์	 7.ผศ.มานิตย ์	 แก ้ววงษ ์ศิริ	 
อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8.ผศ.ดรุณี	โอวจริยาพิทักษ์	อาจารย์ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	9.ผศ.ดร.ธนพรรณ	บุณยรัตกลิน	อาจารย ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์	 10.นางสาวธีรวรรณ	 ทรัพย ์คล ้าย	 
หัวหน้าส�านักงานคณบดี	คณะบริหารธุรกิจ	 11.นางพิศมัย	มีกลิ่นหอม	 
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	คณะบริหารธุรกิจ	 12.ผศ.สุใจ	พรเจิมกุล	 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	13.ผศ.ทัศนีย์	โพธิสรณ์	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 
14.ผศ.ศริกิลุ	บญุญาลยั	อาจารย์คณะบรหิารธรุกิจ	15.ผศ.สมเกยีรต	ิทองแก้ว	 
อาจารย ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์	 16.ผศ.พิชญ	 ดาราพงษ ์	 อาจารย ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	17.นายมนต์ชัย	นรเศรษฐ์สงิห์	อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์	 
18.นายเลอพงษ์	พศินยุ	อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์	19.นายวณพนัธ์	วยัวุฒิ	 
อาจารย ์คณะ วิศวกรรมศาสตร ์ 	 20 .นายทวีป	 สายัณห ์ 	 อาจารย ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์	 21.ผศ.ว ่าที่ร ้อยตรี วัชระ	 โพธิสรณ์	 อาจารย  ์
คณะศิลปศาสตร์	22.ผศ.กวินวุฒิ	กลั่นไพฑูรย์	อาจารย์คณะศิลปศาสตร	์ 
23.รศ.รังสรรค์	 อักษรชาติ	 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์	 24.ผศ.อุบลศร	ี 
อุบลสวัสด์ิ	อาจารย์คณะศิลปศาสตร์	 25.ผศ.วาสนา	ช้างม่วง	อาจารย์ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน	26.นางสาวจรูญลักษณ์	อุปถัมภ	์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กองคลัง	27.นางรัตนาภรณ์	อากรนิธิ์	 

ผู ้ป ฏิบั ติ ง านบริหาร	 คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์และการออกแบบ	 
28.นางอรุ ณี	 นรเศรษฐ ์สิงห ์	 พนักงานธุรการ	 ระดับ	 4	 กองกลาง	 
29.นางจินตนา	มีสานุ	พนักงานธุรการ	 ระดับ	4	ส�านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน	 30.นายสมนึก	 นุชรุ ่ ง เรือง	 ช ่างไฟฟ ้า	 ระดับ	 3	 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	31.นายชาญชัย	ธ�ารงทรัพย์สกุล	ช่างศิลป์	 
ระดับ	3	คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม	32.นายรงัสรรค์	สรรพนา	ผูช่้วยช่างทัว่ไป	 
ระดับ	2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	33.นายประพันธ์	 เวชสันดรพงษ	์ 
พนักงานธรุการ	ระดับ	4	คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน	34.นายประยงค์	ไชยสนิธุ์	 
ช่างไม้	 ระดับ	3	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	35.นายทศวรณ์	คงทอง	 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป	ระดับ	2	คณะบริหารธุรกิจ	36.นายชัยรัตน์	งามประเสริฐ	 
พนักงานขับรถยนต์	ระดับ	2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	37.นายค�ารณ	เพ็งสุข	 
พนกังานสถานที	่ระดับ	2	คณะวศิวกรรมศาสตร์	38.นายสมหวงั	คล้ายประสทิธิ์	 
พนักงานทั่วไป	 ระดับ	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 39.นายชาญ	สุวรรณ	 
พนักงานทั่วไป	ระดับ	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

คลิปวิดีโอผู้เกษียณอายุ
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หอจดหมายเหตุ	หอประวัติศาสตร์	และหอเกยีรติยศ	 
เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบของระบบดิจิทัล	 เปิดให้ 
บุคคลภายนอกเข้าชมได้	 ซ่ึงถือเป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งเดียวในประเทศที่มีหอประวัติศาสตร์ดังกล่าว
	 ผศ.สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ	กล่าวอีกว่า	ค�าว่าผู้น�า 
มีความส�าคัญมากในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติ	การที่มหาวิทยาลัย 
จะก้าวหน้าไปได้นั้น	ผู้น�าต้องศึกษางานวิจัยอย่าง 
ต่อเนือ่ง	และคอยติดตามเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	อยูเ่สมอ	 
นอกจากนี้ต ้องมี ศิลปะในการมองเห็นในสิ่ งที่ 
ผู้น�าด้วยกันมองไม่เห็น	ขณะเดียวกันผู้น�าต้องมี 
มุมมองที่กว้าง	 โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นข้อจ�ากัดของ 
องค์กร	4	ประการ	ประกอบด้วย	1	 เรื่องคน	 
2	เรื่องงาน	3	เรื่องงบประมาณ	4	เรื่องความพร้อม 
และโอกาส	การเป็นผู ้น�าที่ดีและสามารถปฏิบัติ 
ตามยุทธศาสตร ์ดังกล ่าวที่วางไว ้ได ้	 จะท�าให ้ 
มหาวทิยาลยัมคุีณภาพ	เกดิการบรูณาการองค์ความรู ้
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	นักศึกษา	ชุมชน	สังคม 
และประเทศชาติ	 มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา	 
มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	เป็นสถาบันหลักในการ
พัฒนาชาติไทยต่อไป
---------------------------------------------------------
 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 ผศ.กษิ ด์ิ เดช	 สุทธิวานิช	 รองอธิการบดี	 
ฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย	 กล่าวว ่า	 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร	 
ได ้ด� า เนินการขอรับผ ้าพระกฐินพระราชทาน	 
ในปี	พ.ศ.	2563	เพื่อถวายแด่พระภิกษุ	สามเณร 
ที่ จ� า พ ร ร ษ า 	 ณ 	 วั ด น ร น า ถ สุ น ท ริ ก า ร า ม	 
แขวงวัดสามพระยา	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	 
ในวันที่	17	ตุลาคม	2563	ซ่ึงถือเป็นภารกิจหนึ่ง 
ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	นอกเหนือจาก 
ด้านการเรียนการสอน	 การศึกษาค้นคว ้าวิ จัย	 
จึงเชิญชวนผู้บริหาร	อาจารย์	บุคลากร	 ศิษย์เก่า	 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปทีม่จีติศรทัธา	ร่วมอนโุมทนา 
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 โดยร่วม 
อนุโมทนาบุญที่กองคลัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ข่าวต่อหน้า 1 ราชมงคลพระนคร	หรอืโอนเงินผ่านธนาคารกรงุเทพ	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ช่ือบัญชี	กฐินพระราชทานและ 
กฐินสามัคคี	 เลขที่บัญชี	880-7-45012-0	และ 
ส่งส�าเนาใบโอนเงินมาท่ีกองคลัง	หรือ	E-Mail:	
Kathin-ceremony@rmutp.ac.th	เพือ่มหาวทิยาลยั
จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตร
	 ทั้ งนี้ วัดนรนาถสุนทริการาม	 เดิมช่ือว ่า	 
วดัเทพยพล	ีเป็นพระอารามหลวงทีพ่ระบาทสมเด็จ 
พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	(รชักาลที	่2)	โปรดเกล้าฯ	 
ให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช	2394	รัชกาลที่	4	 
โปรดให้ขดุคลองผดุงกรงุเกษมและคลองนีตั้ดผ่าน 
พืน้ทีข่องวัด	สมยัรชักาลที	่5	พระยาโชฎึกราชเศรษฐ	ี 
(เถียน	โชติกเสถียร)	กับคุณหญิงสุ่น	ภรรยาได้มี 
จิตศรัทธาสละทรัพย์ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยสร้าง
พระอุโบสถ	พระวหิาร	ศาลาการเปรยีญ	พระเจดีย์	 
และกฏิุ	ครัน้ปฏิสงัขรณ์เสรจ็เรยีบร้อย	ได้น้อมเกล้าฯ	 
ถวายแด่รัชกาลที่	5	ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย	 
พระราชทานนามว่า	วัดนรนาถสุนทริการาม	สมัย 
รชักาลท่ี	7	ทรงเหน็ความทรดุโทรมของวัด	ในคราว 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน	 
จึงโปรดให้ซ่อมแซมท้ังวัด	ต่อมาปีพุทธศักราช	 
2475	สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนาร	ี 
พระราชธดิาในพระวมิาดาเธอ	กรมพระสทุธาสนินีาฎฯ	 
ได้ทรงซ่อมพระอุโบสถ	พระวิหาร	และกุฏิสงฆ ์
อีกครัง้หนึง่	หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ปชูนยีวัตถ ุ
สถานภายในวัดแตกร้าวหักพัง	ทางวัดได้ท�าการ 
บรูณปฏิสงัขรณ์	สร้างกฏิุสงฆ์	และศาลาการเปรยีญ
---------------------------------------------------------
 เตรียมแผนรับนกัศกึษาต่างชาติ

	 ผศ.สหรัตน์	 วงษ์ศรีษะ	 รักษาราชการแทน
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 
กล ่าวว ่ า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	 เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่	1	 
ประจ�าปีการศึกษา	2563	เป็นระยะเวลา	1	เดือน 
ที่ผ่านมา	 ซ่ึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสม
ผสาน	(Blended	Learning)	ผ่านระบบเครือข่าย	
Online	ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า	(Face	to	

Face)	และเมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2563	ที่ผ่านมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร ์	 วิ จัย	 
และนวัตกรรม	(อว.)	 จึงมีประกาศ	(ฉบับที่	7)	 :	
การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา	และหน่วยงานอื่น 
ภายในกระทรวง	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรสัโคโรนา	2019	โดยขยายมาตรการผ่อนคลาย 
เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาให ้จัดการเรียนการสอน 
ในห้องเรยีนได้	ดังนัน้เบือ้งต้นในภาคเรยีนที	่2	เดือน
ตุลาคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ได้เตรียมความพร้อมน�านักศึกษาจากประเทศภูฏาน
กลบัเข้าประเทศไทย	เพือ่ศึกษาต่อให้จบในหลกัสตูร	
จ�านวน	40	คน	 โดยยึดแนวทางตามมาตรการ 
ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	พร้อมมอบ
นโยบายเพิ่มเติม	6	ข้อ	ได้แก่	ก�าหนดวันเดินทาง	
ประสานพื้นที่กักตัว	ประสานงานภาครัฐ	ด�าเนินการ
จัดเตรียมหอพัก	 เตรียมพร้อมการเรียนการสอน	
วางแผนการจบการศึกษา
	 ผศ.สหรัตน ์	 วงษ ์ศรีษะ	 กล ่ าวต ่อว ่ า	
อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การติดเช้ือภายใน
ประเทศจะดีขึ้น	แต่ทางมหาวิทยาลัยยังเข้มงวด 
มาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโควิด-19	 โดยค�านึงถึงการรักษา 
ระยะห่างทางสังคม	 และป้องกันเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยด้วยการต้ังจุดตรวจวัดอุณหภูม ิ
ร่างกาย	สวมหน้ากากอนามัย	 ติดต้ังจุดบริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเช้ือโรคตามจุดต่าง	ๆ	 
รวมถงึให้เจ้าหน้าทีห่มัน่ท�าความสะอาดห้องประชุม	 
ห้องเรียน	ลิฟต์	ราวบันได	ตรวจตราสบู่ส�าหรับ 
ล้างมือและกระดาษช�าระในทุกห้องน�้าให ้มี 
เพียงพอ	ทั้ง	 4	 ศูนย์	 ได้แก่	 ศูนย์เทเวศร์	
ศู นย ์ พ ณิชยกา รพระนคร	 ศูนย ์ โ ช ติ เ วช	 
ศูนย์พระนครเหนือ	และสแกน	QR	Code	 
ไทยชนะเพื่อ	check	in-check	out	เมื่อเข้าออก 
อาคาร

 เปิดยุทธศาสตร์ Digital
	 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ด้านการจัดการศึกษา	ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว	ผนวกกับสภาวะการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรนา	หรือโควิด-19	ส่งผลกระทบ 
ต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ที่ส�าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงด ้านประชากรที่มีจ� านวน 
ลดลง	กอปรกับมีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 
การเรียนรู้รูปแบบใหม่	ท�าให้การเรียนรู้ในสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยลดน้อยลง
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
โดยการน�าของ	“ผศ.สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ”	รักษา
ราชการแทนอธิการบดี	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
การ เป ็นมหาวิทยาลัย คุณภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
และพฒันานวัตกรรมด้านดิจิทลัสูส่งัคม	มบีทบาท 
หน้าที่ ในการสร ้างประโยชน์เพื่อชุมชนและ 
สังคมอย่างยั่งยืน	ท่ามกลางวิกฤตของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยที่นักศึกษามีจ� านวนน ้อยลง 
อย่างรวดเร็ว
	 ผศ.สหรตัน์	วงษ์ศรษีะ	กล่าวว่า	ได้วางยุทธศาสตร์ 
การพฒันามหาวทิยาลยัดิจทัิล	5	ยทุธศาสตร์	เริม่จาก 
ยุทธศาสตร์แรกคือ	ด้านการจัดการเรียนการสอน	 
โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการจัดการเรียน 
การสอนด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิต 
ของนักศึกษา	 ต้ังแต ่เริ่มต ้นของกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนจนกระท่ังสิ้นสุดหรือส�าเร็จ 
การศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นระบบการลงทะเบียนศึกษา 
ด ้วยรูปแบบการรับสมัครนัก ศึกษาออนไลน ์ 
ตลอดทั้ ง ป ี 	 ท้ั งประ เภทหลั กสู ต รต ่ อ เนื่ อ ง 
ในการเป ิดรับตรง	 และประเภทการรับสมัคร 
ผ ่านระบบกลางการรับนักศึกษา	 หรือทีแคส	 
รวมทั้ งการน� า เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 
เช่น	การพัฒนาสื่อการสอนด้วย	AR	(Augmented	 

Reality)	ปัญญาประดิษฐ์เพือ่การเรยีนรู	้AI	(Artificial	 
Intelligence)	 ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	2	 
คือ	ด้านการบริหารจัดการ	จ�าเป็นต้องมีเทคโนโลยี 
รองรับการท�างาน	ตลอดจนการใช้ชีวิตของนักศึกษา
ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัย	และการเรียนผ่าน 
สื่อออนไลน์	ต้องมีระบบท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ทุกที่ทุกเวลา	
	 “ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่	 3	 คือ	ด้านวิจัยที่มี 
คุณภาพ	มุง่เน้นให้อาจารย์ทัง้	9	คณะพฒันางานวิจยั 
ให้เกดิองค์ความรูใ้หม่	แล้วน�าองค์ความรูใ้หม่ทีไ่ด้นัน้ 
ไปสอนนักศึกษาในรายวิชาการที่ตนรับผิดชอบ	 
อั นนี้ ส� า คัญมากตรงที่ จ ะ เกิ ดก า รบู รณากา ร 
องค์ความรู้ขึ้น	 โดยที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ใหม่
ที่ไม่เหมือนใคร	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยอ่ืนไม่มีแน่นอน	 
องค์ความรู ้ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต ่อสังคม	 
ขณะเดียวกันอาจารย์ต้องน�าเทคโนโลยมีาผสมผสาน 
ในงานวิจัยในทุกศาสตร์	 ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยด้าน 
การเกษตร	ด้านอาหาร	หรือการท่องเที่ยว	หาก 
อาจารย์เน้นท�าวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตนอย่าง 
เต็มที่	แล้วน�าผลวิจัยที่ได้ไปบริการวิชาการสังคม	 
และน�าองค์ความรูไ้ปสร้างเป็นต�าราเพือ่สอนนกัศึกษา 
แล้ว	ผมเช่ือว่ามหาวิทยาลัยเราจะมีความโดดเด่น 
คือ	การบริการเด่น	หลักสูตรการเรียนการสอนเด่น	 
และลูกศิษย์เด่น	ถือเป็นการสอนนักศึกษาที่ดีที่สุด”	
รักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าว
	 ผศ.สหรัตน์	 วงษ์ศรีษะ	กล่าวต่อว่า	ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่	 4	 คือ	 ด้านการบริการวิชาการ	 
เป้าหมายของการบรกิารวิชาการต้องได้รบัการยอมรบั 
จากสากล	มีผลงานตีพิมพ์ในต่างประเทศและ 
ทัว่โลก	นอกจากนีย้ทุธศาสตร์ที	่5	คือ	ด้านการพฒันา 
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยแห่งนี ้
มีจุดเด ่นคือสถานท่ีต้ังเป ็นวังของกษัตริย ์ เดิม	 
ถือเป็นของดีที่มีอยู่แล้ว	อย่างเช่น	 ศูนย์เทเวศร์ 
เป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงราชบุรี 
ดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์พณิชยการพระนคร	 เป็นวังของ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ	 
เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ต้องรักษา	 จึงจะจัดต้ังเป็น 

สแกน QR Code
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ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 30 ประจ�ำเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2563

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดกิจกรรมเสริม 
ทักษะทางวิชาชีพการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร	์ 
เพื่อเสริมสร้างความช�านาญในการประกอบและ 
บ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์	 ให้กับนักศึกษา	ระดับ 
ปรญิญาตร	ีระดับ	ปวช.	สาขาเทคนคิคอมพวิเตอร์	 
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
ช้ันปีท่ี	3	และ	4	เป็นวิทยากรในการให้ความรู	้ 
ณ	ห้องเทคนคิคอมพวิเตอร์	อาคารกจิการนกัศึกษา	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	(ศูนย์พระนครเหนือ)

เสริมทักษะทางวิชาชีพ

	 คณะศิลปศาสตร ์	 จัดกิจกรรมศิลปศาสตร ์	 
ร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์	"ศาสตร์และศิลป์	แห่งการ 
สร้างธรุกจิออนไลน์ให้...ปัง...ปัง	ในยคุ	New	Normal"	
โดยได้รับเกียรติจากคุณชญาน์นัทช์	 ไชยวัฒนพงศ	์ 
แอดมินเพจราชมงคลขนมาขาย	 และคุณอโนทัย	 
อนันตชัยมนตรี	ผู ้ด�าเนินรายการ	Travel	Radio	
FM.104.5	เป็นวิทยากรพดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์	
แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะ	ณ	อาคาร 
ปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

	 ดร.รัตนาวลี	ไม้สัก	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 
น�าทมีผูบ้รหิารคณะบรหิารธรุกจิ	เข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น�าด้านบริหารธุรกิจ	 
9	มทร.	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์การ	ระดับ
คณะ/สถาบัน	 ให้สอดคล้องและเท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในปัจจุบนั	
พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการค้าและการลงทุน 
ในเขตพืน้ทีย่่านเมอืงเก่าจังหวัดสงขลา	พร้อมศึกษา
ดูงานธุรกิจท้องถิ่นที่ประสบความส�าเร็จ	ณ	คณะ
บริหารธุรกิจ	มทร.ศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา	

ร่วมสัมมนาผู้น�าด้านบริหารธุรกจิ 
9 มทร.

	 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	(UBI)	มทร.พระนคร	น�าทีมบุคลากร	 
เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ	ณ	 ศูนย ์
บ่มเพาะธุรกิจ	อาคารวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
บางเขน	กรุงเทพฯ	 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้เรียนรู ้ 
เก่ียวกับภารกิจในการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่	ที่รู ้จัก
เทคโนโลยีด้านการผลิต	การตลาด	และการบริหารจัดการด้าน
การประกอบธุรกิจ	 ซ่ึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรของ 
หน่วยงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีจริง	รวมท้ัง 
ได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	และเยี่ยมชม 
สถานประกอบการของผู้ประกอบการ	ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงาน

	 ขอแสดงความยนิดีกบั	น.ส.สมิลินั	เหมทานนท์	นกัศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	 
ช้ันปีที่	 4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คว้าต�าแหน่ง 
มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี	2020

ขอแสดงความยินดี

	 นายเตชสิทธิ์	ศรีเรือง	นายกองค์การนักศึกษา	ประจ�าป ี
การศึกษา	2563	 เข้าร่วมโครงการ	 “นวัตกรรมเพื่อสังคม	 
บทบาทส�าคัญของผู้น�าเยาวชนยุคใหม่”	(Young	TH	Leader	 
&	Innovator’s	Club)	 จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 
(สนช.)	 โดยมีการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและกลไก
การสนับสนุนนักศึกษา	 ในการสร ้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชน	 และท�ากิจกรรม	 เช่น	 การแนะน�ากลไกสนับสนุน
นักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน	 การ 
พฒันาศักยภาพด้านนวตักรรมส�าหรบัผูน้�าเยาวชน	และเวร์ิคช็อป 
การสร ้างสรรค ์นวัตกรรมเพื่อสังคม	 ที่จะเป ิดโอกาสให ้
มี ก า รแลก เปลี่ ยนคว าม คิด เห็ นและน� า เสนอแนวทา ง 
การจัดต้ังและการสนับสนุนการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมต่อไป	ณ	อาคารอุทยานนวัตกรรม	 
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมเวิร์คช็อปค่ายผู้น�าเยาวชนยุคใหม่

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร	ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติ 
ประจ�าปี	2563	จ�านวน	4	คน	ได้แก่	นางสาววราภรณ์	พงศ์กล�่า	 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	นายการัณญ์	บางยับยิ่ว	 
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร 	์ 
นางสาวเสาวลักษณ์	 พาทอง	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี	 และนายธนพล	 สองสมาน	 นักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ์ 	 จ ากพุทธสมาคมแห ่ งประ เทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยเป็นการมอบแก่นักเรียน	นิสิต	
นักศึกษา	 ท่ัวราชอาณาจักร	 ท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็น 
ผู้ที่มีความประพฤติดี	เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน 
ชาวพุทธที่ปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	ต้ังมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม	เป็นก�าลังใจ 
ให้มุ ่งมั่นด�ารงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม	 จริยธรรมเพื่อเป ็น 
ก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ

รับรางวัลความประพฤติดี

	 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย	ี 
ได้ร ่วมจัดแสดงบูธ	ภายในงานมหกรรม 
สมนุไพรแห่งชาติ	ครัง้ที	่17	โดยมกีารแนะน�า 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	
นวัตกรรม	“กัญชาทางการแพทย์	และผลิต 
กัญชาไทย”	ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ	
การยกระดับแหล่งท่องเที่ยว	และการเสริม
เศรษฐกิจไทย	 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าว 
อยู่ภายใต้	ศูนย์วิจัยพัฒนาเวชศาสตร์กัญชา
ท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ	มทร.พระนคร	นอกจากนี้	 
ยังมีการน�าเสนอโรงเรือนต้นแบบการปลูก
กัญชาทางการแพทย์	และระบบ	Medical	
Cannabis	 Moni to r ing	 Pla t fo rm	
ณ	 ศูนย ์แสดงสินค ้ าและการประ ชุม 
อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

กัญชา ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ

  ให้ควำมรู้! คณะบริหำรธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “หลักสูตร 
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์”  
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์ด้ำนสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง  
โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.พญ.บุษบำ วิรินะสิริเวช ภำควิชำสูติศำสตร์  
นรีเวชวทิยำ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล และ ผศ.ดร.บษุบำ ศภุวฒัน์ธนบดี  
เหรัญญิกชมรมจริยธรรมกำรวิจัยในคนในประเทศไทย เป็นวิทยำกร
บรรยำยและให้ควำมรู ้ ณ ห้องประชุมมงคลอำภำ 2 (ห้องสัญจร) 
อำคำรมงคลอำภำ คณะบริหำรธุรกิจ  ท�ำดีต้องชม นักศึกษำจำกสภำ 
และองค์กำรนักศึกษำ มทร.พระนคร ร ่วมกิจกรรมรณรงค์หำทุน  
“วันเมตตำปัญญำอ่อน” โดยยืนกล่องรับบริจำคระดมทุนช่วยเหลือ 
ผู้พิกำรทำงด้ำนสติปัญญำ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญำอ่อนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมรำชินูปถัมภ ์ บริเวณสถำนที่ รำชกำรและศูนย ์กำรค ้ำ 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือส่งเสริมฟื ้นฟูสมรรถภำพด้ำน
ต่ำง ๆ แก่ผู ้พิกำรทำงสติปัญญำให้สำมำรถด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้  

 มีดต้ีองโชว์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์… สำธิตกำรจดัพำนแบบไทย  
ในนิทรรศกำร “มหำพรหมรำชินี สดุดีพระพันปีหลวง” โดยสำขำ 
กำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์ ได้รับเชิญจำก สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยภำยในงำนได้รวบรวมสำยพันธ์ุ 
พรรณไม้หำยำกชนิดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรขยำยพันธุ์ให้กับผู้ประกอบกำร  
และผู้สนใจน�ำไปปลูกเลี้ยง ณ Crystal Court ชั้น 2 อำคำร ศูนย์กำรค้ำ 
สยำมพำรำกอน  โชว์ศกัยภำพ! คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน ส่งมอบส่ือ
ประชำสัมพันธ์ชุมชนบ้ำนตำลอง จ.บรีุรัมย์ โดย ผศ.อรรถกำร สตัยพำณิชย์  
คณบดี ได้ด�ำเนินกำรส่งมอบสื่อประชำสัมพันธ์แนะน�ำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และกำรท่องเที่ยวชุมชน ให้ชุมชนบ้ำนตำลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  
โดยส่ือประชำสมัพันธ์ดงักล่ำวเป็นผลงำนซ่ึงผลิตโดยนักศกึษำคณะเทคโนโลยี 
ส่ือสำรมวลชน ในกำรลงพ้ืนที่ถ่ำยท�ำภำยใต้กำรควบคุมจำกวิทยำกรที่มี 
ผลงำนด้ำนกำรผลิตสำรคดท่ีองเทีย่วชุมชนระดบัมืออำชีพกำรจดัท�ำคลิปวดิโีอ 
ประชำสัมพันธ์ในคร้ังนี้ เพ่ือเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน
 เพ่ิมเติมควำมรู้! นักศึกษำสำขำวิชำกำรโรงแรม ศึกษำดูงำนโรงแรม  

ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก คณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำกำรโรงแรม  
จัดโครงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำนงำนโรงแรม เส้นทำงที่ 1 กรุงเทพฯ  
ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok  
โดยมีนักศึกษำช้ันปีที่ 2 จ�ำนวน 57 คน เข้ำศึกษำดูงำนควบคุม 
กำรด�ำเนินโครงกำรโดย ดร.ภูมิพัฒน์ ทองค�ำ หัวหน้ำสำขำวิชำกำรโรงแรม  
พร ้อมด ้วยอำจำรย ์ประจ�ำสำขำวิชำกำรโรงแรม  ตบมือรัว ๆ  
ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อำจำรย์คณะวศิวกรรมศำสตร์ คว้ำรำงวลั คนบนัดำลไฟ  
AWARDS คร้ังที่ 1 สำขำประเภทนวัตกรรม รำงวัลเพ่ือบุคคลและ 
กลุ่มคน ที่คิดค้นและประดิษฐ์หรือสร้ำงแนวคิด เพ่ือน�ำพลังงำนสะอำด 
โดยเฉพำะโซลำร์เซลล์มำใช้กับชุมชน อำชีพ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
อย่ำงเห็นผลจริงและยั่งยืน ภำยใต้ผลงำนนวัตกรรมแผ่นโซลำร์เซลล์กึ่งใส 
ท�ำงำนร่วมกบักำรเกษตร สนบัสนนุโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)

เรื่อง : ณรงค์กร ประสำรแสง

Gossip
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เรียบเรียง : ฉันทกาญจน์ มั่งแว่น 
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	 ส�าหรับเมนูน�้าเต้าหู ้	 เป็นที่รู ้กันดีว่ามีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างกระดูก	 และมัก 
รบัประทานคู่กบัปาท่องโก๋	แต่ในคอลมัน์น�า้ลายสอ	ฉบบันี	้จะขอน�าน�า้เต้าหูม้าผสมร่วมกบั
งาด�า	 เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าในการเสริมสร้างกระดูกมากขึ้น	 ซ่ึงถือว่าเป็นการเสริมสร้าง
กระดูกแบบ	2	in	1	กันเลย	และเป็นเมนูที่สามารถท�าได้ง่าย	ๆ	อีกด้วย

วัตถุดิบ
	 ผงวุ้น	 2	ช้อนชา
	 น�้าเปล่า	 2	ช้อนโต๊ะ
	 งาด�าคั่ว	 1	ถ้วย
	 น�้าเต้าหู้	 2	ถ้วยตวง
	 น�้าตาลทราย	 2	ช้อนโต๊ะ
	 ถั่วแดงต้ม	 1	ถ้วย
	 ลูกจาก	 1	ถ้วย

ขนมงาด�า น�้าเต้าหู้ คู่หูเสริมแคลเซียม
น�้ำลำยสอ

ตะลอนทัวร์

ในสมัยโบราณจะเป็นสถานที่ฟังธรรมของ
พระมหากษัตริย์	 ขับรถต่อไปอีกนิดเรามา
อยู่ที่	 วัดหน้าพระเมรุ	 วัดนี้เป็นวัดโบราณ
วัดเดียวในอยุธยาท่ียังคงสภาพสมบูรณ์
มากที่สุด	 เนื่องจากเป็นวัดท่ีพม่าเคยใช ้
ต้ังกองบัญชาการรบเลยไม่ได้ถูกท�าลาย	 
ถัดมาท่ีวัดไชยวัฒนาราม	 เป็นวัดเก่าแก่ 
สมัยอยุธยาตอนปลายที่มีสถาปัตยกรรม 

	 บนโลกใบนี้ มีสถานที่ ชวน ต่ืนตา 
ต่ืนใจมากมาย	 ทั้งที่ธรรมชาติรังสรรค์	 
ความสวยงามด้วยฝีมือละเอียดประณีต	 
หลายแห ่งงามงดด ้วยทรวดทรงสีสัน 
ของภูมิทัศน์และพืชพรรณ	นอกจากนี้ยังมี 
อีกหลายแห่งที่ยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลา 
บอกเล่าประวัติศาสตร์	สะท้อนภูมิปัญญา	
และแสดงอารยธรรมของมนุษย์	 อย่าง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ได้ขึ้นทะเบียน 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ให้เป็น	 "เมืองมรดกโลก"	 โดยองค์การ 
ยูเนสโก	 (UNESCO)	 เมื่อ	พ.ศ.	2534	 
ถือเป ็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มี คุณค่า	 
และหากพูดถึง	 “อยุธยา”	 หลายคน 
คงเลือกที่จะไปไหว้พระและชมเส้นทาง
ประวัติศาสตร์	 ที่สามารถเที่ยวได้จบครบ
ในวันเดียว

เทีย่วเมอืงประวตัศิาสตร์ 
คุณค่ามรดกโลก

การก่อสร้างไม่เหมอืนวดัอ่ืน	เนือ่งจากได้รบั 
อิทธิพลมาจากศิลปะขอมท่ีจ�าลองมาจาก 
ปราสาทนครวัด	 มาถึงวัดสุดท ้าย	 วัด
พุทไธศวรรย์	 เป็นอีกวัดที่ไม่ได้ถูกท�าลาย 
และยังมี โบราณสถานให ้ชมมากมาย	 
แม้สภาพค่อนข้างทรุดโทรมแต่ภายในผนัง
ของต�าหนักยังพอมีภาพสีท่ีมีเรื่องราวให้
ได้ชมกัน

มีชัยมงคลคาถาอยู ่	 เป ็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธชัยมงคล	 และยังเป็นวัดที่คน
นิยมมากอันดับต้น	 ๆ	 จุดหมายต่อไป	
ไหว้หลวงพ่อโต	 วัดพนัญเชิงวรวิหาร	 ซ่ึง
เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน	มีพระพุทธรูป
ปูนปั ้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย	ไหว้พระเสรจ็แล้วกแ็วะท�าทาน 
ให ้อาหารปลากันบริ เวณท ่าน�้ า ได ้ เลย	 
มาต่อกันที่	 วัดมงคลบพิตร	หลังนมัสการ 
หลวงพ่อมงคลบพิตรแล้วสามารถเดินชม 
พระราชวังโบราณ	พระเจดีย์ใหญ่สามองค	์ 
วัดพระศรีสรรเพชญ์	 ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม 
และซากปรกัหกัพงัของสิง่ก่อสร้าง	ให้เดินชม 
ได้อย่างลืมอากาศร้อนกันเลย	 ผ่านมา 
เกือบครึ่งทางหลังแวะทานอาหารกลางวัน 
กันแล้วก็มาต่อกันที่	 วัดมหาธาตุ	ที่มีเศียร 
พระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากโพธิ์ข้างวิหาร	 
ซ่ึงเป็นความงามที่แปลกตาและกลายเป็น 
สิ่งมหัศจรรย์	 ท�าให้วัดนี้เป็นที่รู ้ จักของ 

	 เ ริ่ มออก เ ดินทางจ ากกรุ ง เทพฯ	 
สู่เป้าหมาย	9	 วัด	 ซ่ึงแต่ละแห่งถือเป็น 
จุดส�าคัญของประวัติศาสตร์ที่ยังทรงคุณค่า	 
และความงดงาม	 ปักหมุดจุดแรกของ 
ทริปนี้คือ	วัดใหญ่ชัยมงคล	ไหว้พระนอน 
ที่วิหารพระพุทธไสยาสน์	 เดินขึ้นไปด้าน 
บน เ จ ดี ย ์ ใ หญ ่ ที่ ภ า ย ในพระ อุ โ บสถ

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	 
เดินส�ารวจรอบ	ๆ	วัด	 ก็ย้ายจุดหมายไปท่ี	 
วัดธรรมิกราช	 เป็นวัดหลวงเก่าแก่	 ซ่ึง 

	 นอกจากได้กราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ัง	 
9	 วัดแล้ว	 ยังได ้เดินชมโบราณสถาน	 
โบราณวัตถุ	 ภาพจิตรกรรมยุคเก่า	 และ 
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น	 ท�าให้ได้รับรู ้ 
เรื่องราวประวัติศาสตร ์ในสมัยโบราณ	 
ซ่ึงป ัจจุบันกลายเป ็นสถานที่ท ่องเที่ยว	 
เพราะเหตุนี้หากใคร ท่ีอยากไหว ้พระ	 
หลาย	ๆ 	คนจึงเลอืกอยธุยาเป็นทีแ่รกทีน่กึถงึ	 
หากวันหยุดใครมีเวลาอย่าลืมตามรอยไป
ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ

เรื่อง : จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์
ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

วิธีท�ำ
	 1.	น�าผงวุ้นผสมกับน�้าเปล่า	และน�างาด�าที่คั่วแล้วไปปั่นให้ละเอียด
	 2.	น�าน�้าเต้าหู้เทลงในหม้อและเทน�้าวุ้นท่ีเซ็ตตัวแล้วลงไปในน�้าเต้าหู้	 เค่ียวส่วนผสม 
ด้วยไฟอ่อน	ๆ	จนเดือด	 เติมเกลือเล็กน้อย	 ใส่น�้าตาลทราย	พอเดือดแล้วเค่ียวต่อ 
อีก	2	นาที	เติมงาด�าที่ปั่นแล้วลงไป	คนให้เข้ากัน
	 3.	แช่หม้อในน�้าแข็ง	 จะท�าให้วุ ้นเซ็ตตัวได้เร็วขึ้น	 จากนั้นน�าไปเทใส่แม่พิมพ์ 
ที่เตรียมไว้	เติมถั่วแดงต้มและลูกจากลงไป	รอจนวุ้นแข็งตัวแล้วแกะออกจากแม่พิมพ์	น�า
ไปใส่จานแต่งหน้าด้วยถั่วแดงต้มและลูกจาก

Trip	:	งาด�านอกจากจะใช้ในการปรุงอาหารเพื่อรสชาติที่อร่อยแล้ว	ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด	ป้องกันมะเร็ง	ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย	บ�ารุงสายตา	สมอง	และผิวพรรณ


