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  จดหมำยข่ำวมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลพระนครปีที ่7 ฉบบัที ่35 ประจ�ำเดือน 

มิถนุำยน - กรกฎำคม 2564 เผยแพร่ในช่วงเวลำ 

วิกฤต ที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ  

2019 หรือโควดิ - 19 มแีนวโน้มทวคีวำมรนุแรง 

มำกขึ้น ทุกคนเริ่มคุ ้นชินกับกำรใช้ชีวิตแบบ 

ไม่ปกติให้เป็นปกติในรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยกำร 

เว้นระยะห่ำงจำกสังคม เพื่อลดกำรพบปะ 

ซ่ึงกันและกัน กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยทุกคร้ัง 

ที่ออกจำกเคหะสถำน รวมถึงล ้ำงมือด ้วย 

เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ  ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยง 

ของกำรกระจำยของเชื้อโรคดังกล่ำวได้

 ท่ำมกลำงวิกฤตโควดิ - 19 กิจกรรมทำงสงัคม 

ของสถำบนักำรศกึษำยงัคงต้องด�ำเนนิกำรต่อไป  

ภำยใต้กำรน�ำของ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล  

รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย 

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ป้ำยแดง ได้เปิด 

วิสัยทัศน์ แสดงนโยบำย ทิศทำงกำรขับเคล่ือน 

กำรบริหำรงำนให ้ทุกคนมีควำมสุขและ 

กำรจดักำรศกึษำทีม่คีณุภำพ เพือ่เดนิหน้ำพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยสู ่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน�ำ 

ระดับประเทศและนำนำชำติในอนำคต

 กิ จ ก ร ร ม ที่ ส� ำ คั ญ ใ น ช ่ ว ง เ ริ่ ม ต ้ น ป  ี

กำรศึกษำใหม่อย่ำง กิจกรรมกำรรับน้องใหม่  

เป็นอันต้องงดไปโดยปรยิำย เหลอืเพยีงกจิกรรม 

กำรปฐมนิ เทศ นักศึ กษำใหม ่ที่ ยั งจั ด ข้ึน 

ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคงควำมเข้มข้นของ

เนื้อหำสำระกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย 

อย่ำงมีควำมสุขและประสบควำมส�ำเร็จเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภำพสู ่สังคม ขณะเดียวกันได้

สะท้อนมุมมองนักศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนออนไลน์ในคอลัมน์สัมภำษณ์

พิเศษ ส่วนคอลัมน์วิจัยและบริกำรวิชำกำร

ฉบับนี้ ได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้แพ้นมวัว

ที่เป็นผลผลิตจำกงำนวิจัยของคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศำสตร์

 เท ่ ำ น้ันยั ง ไม ่พอยั งมีข ่ ำวสำรควำม

เคลือ่นไหวของหน่วยงำนต่ำง ๆ  มำน�ำเสนออย่ำง

ต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรลดค่ำจัดกำรศึกษำ  

กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำของ 

มหำวทิยำลยัฯ ทกุชัน้ปี เพือ่เยยีวยำผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด - 19 นอกจำกนี ้

ยงัมกีจิกรรมด ีๆ  ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

และกำรออกแบบ รวมถึงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ของคณะบรหิำรธรุกจิจำกกำรลงนำมควำมร่วมมอื 

กับสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ปิดท้ำยด้วยกำรปรับภูมิทัศน์บริเวณลำนพระ

อนสุำวรย์ีให้สวยงำม โดยสร้ำงรปูหล่อลอยองค์

กรมหลวงใหม่ให้หันพระพักตร์ออกไปด้ำนนอก

รัว้มหำวทิยำลยัฯ และเมนรูบัประทำนได้ทกุเพศ

วัยในภำวะเศรษฐกิจยุคโควิด - 19

 ทว่ำวิถีชีวิตแบบใหม่ของกำรอยู่ร่วมกัน

ในสังคม ผนวกกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

ที่สะท้อนถึงกำรปรับตัว อย่ำงอดทนเพื่อให้

ข้ำมผ่ำนช่วงวิกฤตนี้ไปได้ สำมำรถติดตำมอ่ำน

จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครด้วยวิธีง ่ำย ๆ 

เพียงแค่สแกนคิวอำร์โค้ดที่แสดงบนหน้ำปก

จดหมำยข่ำว

 ที่ปรึกษำ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ผศ.กร พวงนาค รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล บรรณำธิกำรบริหำร นายศิริวัฒน์ สายสุนทร ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์การ บรรณำธิกำร  
นางสาวสมพิศ ไปเจอะ กองบรรณำธิกำร นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล นายณรงค์กร ประสารแสง  
นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นางสาวชานิตา โฮ่ค�า นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย นางสาวมารศรี สรรพนา นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น นายชัยพิริยะ พิระยะภิญโญ

กองสื่อสำรองค์กำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6930
 http://cci.rmutp.ac.th

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

360,000 บาท มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00  
มีความประพฤติดี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่  งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา  
โทร 0 2665 3777 ต่อ 6961 ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า 
ในภาวะที่ผู้ปกครองตกงาน ว่างงาน และประกอบอาชีพ 
หรือท�างานได้เงินน้อยลงเช่นนี้ มาตรการดังกล่าวจะช่วย 
บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา เป็นการป้องกัน 
ไม่ให้นักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึง 
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยคลี่คลายวิกฤตในครั้งน้ี 
ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ลดค่าเทอมตลอดปี 64
พร้อมแจกทุนช่วยเหลือ น.ศ. 70 ทุน

มทร.พระนคร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ เลี่ยงโควิด-19 
สั่งงดกิจกรรมรับน้อง-ประชุมเชียร์ทุกช้ันปี

เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 
เป็นหลัก
 ผ ศ . ศ รั ท ธ า  ก ล ่ า ว ต ่ อ ว ่ า  
นอกจากนี้ เพื่ อ เป ็นการเฝ ้ าระวั ง
แ ล ะ ป ้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด  
มหาวิทยาลัยขอประกาศงดการจัด 
กิ จกรรมต ้ อนรับน ้ อ ง ใหม ่  และ 
ประชุมเชียร์ ประจ�าปีการศึกษา 2564  
รวมถึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ ่ม 
ของนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา 
ในทุกคณะของมหาวิทยาลัย โดยให ้
นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
ตามมาตรการความร ่ วม มือของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรม (อว.) หากตรวจพบ 
ว่านักศึกษาลักลอบจัดหรือเข้าร่วม 

 ผ ศ . ศ รั ท ธ า  แ ข ่ ง เ พ็ ญ แ ข  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ยังมีแนวโน้มการระบาด 
อย่างต ่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป ็นการ 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ ่ม 
ของคนจ�านวนมาก ซึ่ งก ่อให ้ เกิด 
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค  
มหา วิทยาลัยจึ งมีการปรับมาใช ้ 
ระบบการเรียนออนไลน์ตลอดเทอม  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ตั้ ง แ ต ่ บั ด น้ี - 1 8  ตุ ล าคม  2564  
ส ่ ว นนั ก ศึ กษ า ใหม ่  ก� า หนด ให ้ 
ทุกคณะจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
เป็นรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

กจิกรรมรบัน้องทัง้ภายในและภายนอก 
ส ถ า บั น  จ ะ ถื อ ว ่ า มี ค ว า ม ผิ ด 
ตามระเบียบวินัยที่สถาบันการศึกษา 
ได้ก�าหนดไว้ “ทั้งนี้หากพบเห็นการจัด 
กจิกรรมรับน้อง แจ้งได้ที ่ศนูย์เฝ้าระวัง 
กิ จ ก ร รมต ้ อน รั บน ้ อ ง ใ หม ่ แ ล ะ 

มอบทีด่นิกว่ำ 45 ไร่ : ศ.ดร.สรุพงษ์ โสธนะเสถียร  

น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช 

มงคลพระนคร เป ็นตั วแทนมหาวิทยาลัย  

ในการรับมอบโฉนดท่ีดินบริจาค จ�านวน 45 ไร่  

2 งาน 85 ตารางวา ในเขตอ�าเภอลาดบัวหลวง  

จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  จ า ก 

นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของธุรกิจนิตยาไก่ย่าง  

เพื่ อประ โยชน ์ ใ นการพัฒนาพื้ นที่ ร อ ง รั บ 

ความต้องการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ในอนาคต โอกาสนี้ นายกสภา มทร.พระนคร  

ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นางนิตยา  

ผู้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

 รศ.ดร.นฐัโชต ิรกัไทยเจรญิชพี รกัษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง ส่งผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การด�ารงชีวิต 
ประจ�าวัน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง มทร.พระนคร  
จึ งก� าหนดมาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษา 
ที่ ได ้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  
โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลดค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 50% ในระดับปริญญาตรี และระดับ 
บัณฑิตศึกษา ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร ์  วิ จั ยและนวัตกรรม (อว . )  และ
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ งลด 50% ส�าหรับ 
ค่าเล่าเรียน 50,000 บาท ส่วนท่ีเกิน 50,000 บาท  
จะให้ส่วนลดเป็นขั้นบันได คือ 30% ส�าหรับค่าเทอม 
ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท และลด 10% ส�าหรับ 
ค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป
 รศ.ดร.นัฐโชติ กล่าวต่อว่า นอกจากมาตรการ
เบื้องต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนทุนการ
ศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จ�านวน 70 ทุน  
โดยเป็นทุนให้เปล่า จ่ายค่าเทอมตามจริงจ�านวน  
1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาให้แก่นักศึกษา 
ช้ันปีที ่1-5 ทีผู่ป้กครองมรีายได้สทุธริวมกนัปีละไม่เกนิ  

ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร งานกิจกรรม
นั ก ศึ กษา  กอ งพัฒนานั ก ศึ กษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777  
ต่อ 6508”
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 คีเฟอร์ (Kefir) เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักจาก 
กลุ่มจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก แบคทีเรีย 
กรดอะซิติก และยีสต์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
หลายด้าน ทั้งฤทธิ์จากจุลินทรีย ์โพรไบโอติก 
และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกิดข้ึนระหว่าง
กระบวนการหมัก ท�าให้สามารถบรรเทาภาวะ 
เจ็บป่วยทางคลินิก  เช่น  ความดันโลหิตสูง  
ภาวะหัวใจขาดเลือด ลดระดับน�้าตาลในเลือด  
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ยับยั้งจุลินทรีย์ 
ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตาม 
ผู ้บริโภคที่แพ้นมวัว หรือไม่บริโภคผลิตภัณฑ  ์
จากสัตว ์  ( มังสวิรัติ )  จะไม ่สามารถบริ โภค 
คี เฟอร ์นมได ้  ท�าให ้ทีมนักศึกษาสาขาวิชา 
วิ ทยาศาสตร ์ และ เทค โน โลยี ก า รอาหาร  

คหกรรมศาสตร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์จากน�้ามะพร้าว 
เพิ่มจุลินทรีย์ดีในร่างกาย ส�าหรับผู้แพ้นมวัว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย  
นางสาวรุง่นภา โจระสา และนางสาวอัมรนิทร์ ค�านุ  
จึงท�าการศึกษาการหมักคีเฟอร์จากน�้ามะพร้าว  
ซึ่ ง เป ็น เครื่ อ งดื่ ม เ พ่ือสุ ขภาพโพรไบโอติก 
อีกทางเลือกหนึ่ ง ให ้แก ่ผู ้ บริ โภคที่ ไม ่ชอบ 
การดื่มนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต โดยมี ผศ.ดร.น้อม
จิตต์ สุธีบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 นางสาวรุ่งนภา โจระสา กล่าวว่า คีเฟอร์  
(Kefir) ชื่อน้ีอาจจะแปลกส�าหรับบางคน แต่ถ้า 
เป็นกลุ ่มคนรักสุขภาพจะรู ้จักดี เพราะคีเฟอร ์
เป็นนมหมักประเภทเดียวกับโยเกิร์ต แต่จุลินทรีย ์
ทีใ่ช้หมกัแตกต่างกนั โยเกร์ิตจะใส่โยเกร์ิตลงไปหมัก  
แต ่คี เฟอร ์ จะใส ่คี เฟอร ์ เกรนส ์ลง ไปหมัก  

ต้มขวดแก้วเพื่อฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 85-90 องศาเซลเซียล 
เป็นเวลา 15 นาที 
จากนั้นรอให้ขวดแก้วแห้ง

เตรียมน�้ามะพร้าว 500 ml. 

น�้าตาลทรายขาว 90 g. 

และเชื้อคีเฟอร์ 45 g. 

จากนั้นเทน�้ามะพร้าวผสมกับ

น�้าตาลทรายขาว คนให้ละลาย 

แล้วเติมหัวเชื้อคีเฟอร์

ส ่วนประโยชน ์คี เฟอร ์มีประโยชน ์มากกว ่า 
โยเกิร์ต เพราะมีจุลินทรีย์ถึง 41 ชนิด ในขณะท่ี 
โยเกร์ิตมเีพยีง 4 ชนดิ ทัง้นีคี้เฟอร์ประกอบไปด้วย  
เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ (Exopolysaccharide,  
EPS) และเชื้อจุลินทรีย ์  ซึ่ งจุ ลินทรีย ์ที่ส�าคัญ 
ในระหว่างการหมกัมคีณุประโยชน์ต่อสขุภาพร่างกาย  
ดังนั้นการดื่มคีเฟอร์จึงส่งผลให้ได้รับจุลินทรีย์ 
ชนิดดีที่หลากหลายสายพันธุ์เพิ่มขึ้น ท�าให้ระบบ 
ล�าไส้ท�างานได้ดียิ่งขึ้น มีฤทธิ์ส ่งเสริมสุขภาพ  
ทั้งยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  
ผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยสามารถเลือกด่ืมเพื่อส่งเสริม 
สุขภาวะที่ดีได้  
 นางสาวรุ ่ งนภา โจระสา กล ่าวอีกว ่า  
เนือ่งด้วยน�า้มะพร้าวมโีพแทสเซยีม คาร์โบไฮเดรต  
โปรตีน แร่ธาตุและวิตามิน มีไขมันต�่า และไม่ม ี
คอเลสเตอรอล ดังนั้นการน�ามาหมักนอกจาก 
จะได้ประโยชน์จากคีเฟอร์แล้ว ยังท�าให้ได้รับ 
ประโยชน์ของสารอาหารทั้งหมดในน�้ามะพร้าว 
อีกด้วย และเนื่องจากคีเฟอร์น�้ามะพร้าวที่ได้  
ปราศจากนมจึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู ้ ท่ีแพ้ 
แลคโตสในนม รวมไปถึงสารกลูเตน จึงเหมาะ
ส�าหรับผู ้ที่ เป ็นโรค celiac หรือแพ้กลูเตน 
นั่นเอง แต่ข้อเสียของน�้ามะพร้าว จะมีโซเดียม 
สูงกว่าคีเฟอร์อ่ืน ๆ และแคลอรีส่วนใหญ่มาจาก
น�้าตาลจึงควรรับประทานแต่พอดี

 ด้าน นางสาวอมัรนิทร์ ค�าน ุกล่าวว่า ผลติภณัฑ์ 
คีเฟอร์จากน�้ามะพร้าว เริ่มต้นการพัฒนาสูตร 
การหมกัด้วยการน�าน�า้มะพร้าว ซ่ึงเป็นระยะเวลาที่ 
คีเฟอร์เจริญเติบโตได้ดี จ�านวน 500 มิลลิลิตร  
น�้าตาลทรายขาว 90 กรัม และหัวเชื้อคีเฟอร์น�้า  
(water kefir) 45 กรัม ลงในภาชนะหมัก 
ท่ีเป็นโหลแก้วขนาด 500 ml. ปิดฝาหลวม ๆ  
และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
21 ชั่วโมง การหมักจะท�าให้น�้ามะพร้าวกลายเป็น 
ก้อนและมีสีอ่อนลง หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดคีเฟอร ์
มียอดผุดงอกออกมา กระบวนการเพาะเลี้ยง 
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ และเม่ือครบเวลาหมัก 
ให ้กรองน�้ามะพร ้าวออกจากคีเฟอร ์ เกรนส ์  
และสามารถน�าคีเฟอร์เกรนส์ กลับมาใช้ใหม ่
ได ้ โดยให ้ล ้ างให ้สะอาดด ้วยน�้ าดื่มสะอาด  
เก็บรักษาเมล็ดไว ้ในน�้าดื่มที่ผสมกับน�้าตาล 
ทรายขาวและน�าเข้าตูเ้ยน็ ส�าหรบัน�ามาเป็นหวัเชือ้
ในการท�าครั้งต่อไป 
 “จากผลการวัดคุณภาพทางกายภาพและ 
ทางเคมี  และการเจริญเติบโตของหัว เชื้ อ 
คีเฟอร์เกรนส์ พบว่าน�้าตาลทรายขาวเหมาะสม 
ในการหมักคีเฟอร์จากน�้ามะพร้าว มากกว่า 
น�้าตาลทรายแดง และน�้าตาลมะพร้าว โดย 
ผลการศึกษาปริมาณน�้าตาลที่ใช้ในการท�าหมัก  
พบว่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ผู้ทดสอบชิม 
ให้คะแนนความชอบสูง คือ ใช้ปริมาณน�้าตาล 
ในการหมักเริ่มต ้นที่  18% คีเฟอร ์ ท่ีได ้ เป ็น 
เครื่องด่ืมหมักสีขาวใสตามสีของน�้ามะพร้าว  
มีกล่ินหอมของน�้ามะพร้าว มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย 
และมีแอลกอฮอล ์ เล็กน ้อย มีค ่าความเป ็น 
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.19±0.10 ปรมิาณของแขง็ 
ทั้งหมดที่ละลายในน�้า เท่ากับ 14.00±0.00 องศา  
บริกซ์ ค่าแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.73±0.06%  
นับว่าขั้นตอนการท�าง่ายไม่ยุ ่งยาก และราคา 
ไม่แพง ซึ่งทุกคนสามารถท�าคีเฟอร์น�้ามะพร้าว 
ไว้รับประทานเพื่อสุขภาพได้ด้วยตัวเอง เพียงแต ่
ต้องรักษาความสะอาดและระวังเ ร่ืองแมลง 
เท่านั้น” นางสาวอัมรินทร์ ค�านุ กล่าวทิ้งท้าย

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

รุ่งนภา โจระสา

อัมรินทร์ ค�านุ
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มทร.พระนคร จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดันธุรกิจท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

ถอดรหสัอัตลักษณ์ประจ�าจังหวัด
ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสภา 
อุตสาหกรรมท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทย เพื่อให ้ เกิด 
ความร ่ วมมือ ในการพัฒนาการบริหาร จัดการธุ ร กิจ 
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท ่ อ ง เ ที่ ย ว  ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ข ่ ง ขั น 
ในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในระดับ 
นานาชาติ  และเพื่อสนับสนุน ฝ ึกฝนให ้นักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์ตรง มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเป็นสากล รวมท้ัง 
เพื่อร่วมมือพัฒนาชุมชน สังคม ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
 ผศ.ดร.สิริบปุผา อทุารธาดา ประธานกรรมการด�าเนนิงาน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต- 
สหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ผลผลิตแรกจาก 
ความร ่วมมือดังกล ่าว ทางคณะบริหารธุรกิจได ้พัฒนา 
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทยในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานวัตกรรม 
ธรุกจิบรกิารยัง่ยนื และระดับปริญญาโท หลักสตูรบรหิารธรุกิจ 
มหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจยั่ งยืน) ซ่ึงเป ็น 
หลักสูตรใหม่ที่จัดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรก ๆ ของ 
ประเทศไทย โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
ของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ มุ่งเน้นการพัฒนา 
เศรษฐกิจบนพื้นฐานผู ้ประกอบการยุคใหม ่ ท่ีสามารถ 

ขอนแก ่น กาญจนบุรี  พระนครศรีอยุธยา 
นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ์
 จังหวัดอ�านาจเจริญ ผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
ผ้าทอครามค�าเดือยของชาวภูไท อ�าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ�านาจเจริญ ลวดลายของผ้ามีรูปแบบ 
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของผ้าชาวภไูทค�าเดือย ออกแบบ 
โดยน�าผ้ามาผสมผสานกับวัสดุอื่น และออกแบบ 
รปูทรงทีม่คีวามหลากหลาย ตรงต่อความต้องการ
ของคนในปัจจุบัน ถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้านผ่านผ้าทอของชาวภูไท
 จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ประจ�าจังหวัดขอนแก่น ประเภทเสื้อ หมวก  
หมอน รวมถึงป้ายแท็กสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็น 
การถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ่านตัวการ์ตูนไดโนเสาร ์
ที่น�ามาสร้างสรรค์ลวดลายกราฟิกแนวใหม่ให้ม ี
ความโดดเด่นที่มีคาแรคเตอร์ท่วงท่าต่าง ๆ เน้น 
ความน่ารัก สสีนัสดใส สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ต่าง ๆ เช่น ผ้าทอ แคน พื้นหลังเป็นภาพทิวทัศน์
ภูเขา วัด และเจดีย์
 จังหวัดกาญจนบุรี ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ประจ�าจังหวดักาญจนบรีุ ซึง่ได้รวบรวมอัตลักษณ์ 
สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
ธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ ผ่านลวดลาย 
กราฟิก ภาพการ์ตูนแบบเวกเตอร์สกรีนลงบนร่ม 
หมวด แมสก์ เสื้อ และกระเป๋า เพื่อการส่งเสริม
รายได้ให้กับชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

เข ้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล  
โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ในเร็ว ๆ นี้
 ผศ.ดร.สิริบุปผา กล่าวต่อว ่า ผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายด้านนวัตกรรมธุรกิจ 
บริการยั่งยืนท้ังในและต่างประเทศ เช่น หุ้นส่วน ผู้จัดการ  
ผูบ้รหิาร ผูบ้รกิาร นกัการตลาด นกัขายสนิค้าท่ีดใีนระดบัสากล  
เจ้าของธรุกจิ นกัวจิยั นกัวิชาการ อาจารย์ ฯลฯ โดยกลุม่เป้าหมาย 
ที่เปิดรับเข้ามาศึกษาเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายและผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
ที่ประสงค์พัฒนาธุรกิจสู ่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล ตลอดจน 
ผู้ประกอบการท่ีต้องการยกระดับความรู้และประสบการณ์  
หรอืต้องการเพิม่พนูความรู ้เพือ่ปรบัวทิยฐานะ เลือ่นเงนิเดือน  
รวมทั้งแสวงหาเครือข่ายที่ยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ 
 “สิง่ส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนคอื ความร่วมมอื 
กับเครือข่ายด้านธุรกิจบริการยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ  
โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงเรามคีวามพร้อมด้านเครอืข่าย 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู ้ส�าเร็จการศึกษาออกไปจึงเป็น 
ผู้ที่สามารถท�างานได้อย่างรอบด้าน เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ 
ด้านการประกอบธรุกิจอย่างมศีลิปะในการสือ่สาร และสามารถ
น�าเสนอสินค้าได้ในระดับสากล จึงมีความเป็นนักบริหาร 
ท่ียัง่ยนื ไม่ใช่แค่นกับญัชหีรอื นกัการจัดการธรรมดาแบบเดมิ ๆ   
อีกต่อไป” ผศ.ดร.สิริบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

และมอีาหารท่ีโดดเด่นเป็นก๋วยเตีย๋วเรอืประกอบ
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์ของ 
ที่ระลึกจากวัสดุกระสอบป่าน เป็นการออกแบบ 
ชดุประกอบด้วย 3 ชิน้ โดยมรีปูแบบท่ีแตกต่างกัน 
ตามการใช้งาน กระเป๋าขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นที ่
การใช้สอยมาก สามารถใส่แล็บท็อปและของ 
ส่วนตัวอีกมากมาย กระเป๋าขนาดกลางสามารถ 
ใส่ของใช้ขนาดเล็ก เช่น กระเป๋าสตางค์ มือถือ  
เครื่องส�าอาง รูปแบบการใช้งานสามารถเป็น 
กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าขนาดเล็กเหมาะ 
ส�าหรับคุณผู ้หญิงที่ไม่ชอบถือกระเป๋าสตางค์ 
ใบใหญ่ ความพิเศษอยู่ที่สายคล้องมือที่จะถือ 
หรือพกพาแบบน่ารัก เก๋ หรือเป็นของตกแต่งเสริม 
มีการถ่ายรูปลงในสตอร่ีไม่ซ�้าใคร ท้ังหมดนี ้
ได ้ แ ร งบันดาล ใจมาจากการ ใช ้ ง านของ 
กระสอบป่านท่ีเหลอืใช้จากชาวไร่ ชาวสวน จึงคดิ
หาแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุ
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจ�าจังหวัด 
กาฬสินธุ ์  คือผ ้าไหมแพรวาที่ เป ็นผ ้าทอมือ 
อันเป็นเอกลักษณ์ โดยการเลือกน�าลวดลาย 
และสสีนัท่ีสวยงามมาผสมผสานกับการออกแบบ 
กระเป๋าที่มีประโยชน์การใช้งานที่หลากหลาย 
และตรงความต้องการตามกลุ่มเป้าหมาย

เรื่อง : งานสื่อสารองค์กร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Education

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นสถาบนั 
การศึกษาชั้นน�าของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี โดยมีหน้าท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ 
ทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการชัน้สงูทีเ่กีย่วข้อง 
กับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่ว การร่วมมือ 

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  ์
ด้วยการน�าเอาอัตลักษณ์มาใส่ร่วมกับการสื่อสาร 
ทางการตลาดที่ดีย ่อมช ่วยท�าให ้ผลิตภัณฑ  ์
เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง การสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ให ้ มี อัตลักษณ์ด ้วยการพิจารณา 
องค์ประกอบย่อยของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น 
บรรจุภัณฑ์ คุณประโยชน์ในการใช้สอย คุณค่า 
ของผลิตภัณฑ์ และบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์  
โดยเลือกเอาอัตลักษณ์ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม 
มาผสมผสานอย่างลงตัว ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ ์
ที่สร้างสรรค์ขึ้นสามารถสะท้อนความเป็นพื้นถิ่น 
ของวัฒนธรรมนั้น ๆ ได้ ซ่ึงการพิจารณาร่วมกัน 
ใ น ห ล า ย อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ เ ช ่ น นี้ จ ะ ท� า ใ ห  ้

กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา เป ็นพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม ้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า  

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง 
จากผลิตภัณฑ์เดิมได้ดียิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า 
ในการพิจารณาองค ์ประกอบที่ เลือกมาใช ้ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นั้น ยิ่งใช้องค์ประกอบ 
มากขึน้เท่าใด กจ็ะยิง่ท�าให้ผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันาขึน้ 
มีความซับซ้อน หรือมีความโดดเด่นแตกต่าง
มากย่ิงขึ้น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่จะ 
น�าเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค์ภาคศิลปนิพนธ ์
ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร แสดงออกถึงอัตลักษณ์ประจ�าจังหวัด 
รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอ�านาจเจริญ 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบ
ลวดลายกราฟิกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 
อัตลักษณ์ประจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยการเล ่ า เรื่ องราวและน�าจุด เด ่น เช ่น  
ปลาตะเพียนสาน วัด เจดีย ์  โรตีสายไหม 
ก๋วยเตี๋ยวเรือ ดอกโสน น�ามาใส่ในผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้า หมวก เพื่อเป็นการสื่อสารถึงวิถีชีวิต  
เนือ้เรือ่งของกราฟิกบนเสือ้นัน้คอืการน�าประเพณ ี
ของไทยมาดัดแปลงใช้เป็นองค์ประกอบ เช่น  
การละเล่นประเพณีสงกรานต์ที่จะให้ความรู้สึก 
ถึ งประ เพณี เก ่ าแก ่ ใน เมื อ ง เก ่ า  ถื อ เป ็ น 
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เข้าถึงได ้
อย่างง่าย มีวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นฉากหลัง 
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เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 แพร่ระบำดในประเทศไทย 

สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งปรับกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบออนไลน์ 

รวมถึง มทร.พระนครของเรำ เมื่อรูปแบบกำรเรียนเปลี่ยนไป 

ทุกคนต่ำงต้องเตรียมตัวและปรับตัว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำ 

ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษำของเรำรู้สึกอย่ำงไรกันบ้ำง

กับกำรปรับตัวครั้งใหญ่นี้ 

ปรับตัวเรียนออนไลน์
ได้โอกาส หรือเสียเปรียบ? 

นำงสำวเพียรชอบ ทะไกรรำช 

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 

สำขำวิชำบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ 

 การเรียนออนไลน์ต้องเรียนรู้และ 

ศึกษาด้วยตนเองในบางเรื่องที่ไม่เข้าใจ 

หรือและถ้าเป็นเรื่องของวิชาปฏิบัติ 

แน่นอนว่าเราไม ่สามารถท�าได ้หรือ 

เข้าใจได้เหมือนการเรียนในห้องแน่นอน อีกทั้งดิฉันมองว่าค่าเทอม 

ทีเ่สยีไปไม่คุม้ค่ากบัการเรยีนออนไลน์เพราะนกัศกึษาควรได้ท�ากจิกรรม 

หลาย ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อความเป็นนักศึกษา 

ที่สมบูรณ์แบบทั้งการเรียนและการท�ากิจกรรม แต่สุดท้ายก็เข้าใจ 

ในวิกฤตแบบนี้ แต่ก็อยากให้กลับมาเปิดเรียนเหมือนเดิมไวไวค่ะ

นำยชำญชัย อังปิยกุล 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 

สำขำครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

 การเรยีนออนไลน์ข้อดสี�าหรบัผม 

สามารถท� า ให ้ กลั บมา เ รี ยนซ�้ า ได ้  

เมือ่ไม่เข้าใจกย้็อนกลบัมาดไูด้ตลอดเวลา  

แต่ข้อจ�ากัดคือในรายวิชาปฏิบัติ การสอนออนไลน์เป็นไปได้ยาก  

ด้วยเนื้อหาการสอนบางวิชายังไม่ค่อยตอบโจทย์กับการเรียนออนไลน์ 

สกัเท่าไหร่ บางวชิายงัคงเหมาะกบัการสอนในห้องเรยีน เช่น วิชาถ่ายรปู  

นักศึกษาบางคน ไม่ได้มีก�าลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อกล้องมานั่งเปิดด ู

ลองปฏิบัติจริงขณะเรียนออนไลน์ หรือนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้มี 

ความพร้อมในด้านของคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติไป 

พร้อมกับเพื่อน ๆ  จึงท�าให้ช่วงหลังเน้นปรับเป็นการสอนในด้านทฤษฎ ี

มากข้ึน ส่งผลให้เรียนเข้าใจยากและน่าเบื่อกว่าการเรียนในห้องเรียน  

สุดท้ายในส่วนของค่าเทอม ผมยังรู้สึกว่าถึงจะลด 10% แต่การเรียน 

ออนไลน์นักศึกษาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยเลย แต่ยังต้อง 

แบกรบัภาระค่าอินเทอร์เนต็และจดัหาอปุกรณ์มาใช้ในการเรยีน จงึรูส้กึ 

ไม่คุ ้มค่ากับค่าเทอมที่จ่ายไป ผมจึงอยากเสนอให้ช่วยลดค่าเทอม 

เป็น 50% เพราะสถานการณ์โควดิ-19 ในตอนนี ้ทกุครอบครวัส่วนใหญ่ 

ยังคงมีปัญหาและต้องแบกรับภาระทางการเงินที่สูงอยู่ครับ

นำงสำวลภัสรดำ ศรีใส 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 

สำขำกำรโรงแรม คณะศิลปศำสตร์ 

 การเล่น Social Media ทุกคน 

สามารถใช ้ชี วิตอยู ่ กับมันได ้อย ่ าง 

ไม ่มีป ัญหา แต ่ เมื่ อ เ ราต ้องมาใช ้ 

ในการเรียนการสอน ประชุมและท�างาน 

ผ่านโลกออนไลน์ หลายคนอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันอยู่บ้าง  

การเรยีนการสอนเเบบออนไลน์ต้องมกีารเตรยีมพร้อมด้านอินเทอร์เนต็  

ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการเรียน หรือสถานที่ หลังจากเรียน 

เสร็จต้องมาท�าความเข้าใจมากข้ึนกว่าเดิม เเละเป็นการเรียน 

ที่ต้องท�าความเข้าใจเป็นอย่างมาก เเตกต่างจากการเรียนในห้อง 

ที่มีการปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนเเละผู้เรียน จึงท�าให้เราเข้าใจมากกว่า 

การเรียนออนไลน์ค่ะ

นำงสำวสกุลกำญจน์ มณีแจ่มใส 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4  

สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

และกำรออกแบบ  

 ส่วนตัวรู้สึกว่าการเรียนออนไลน ์

เป็นสิ่งที่ท�าให้ตัวเรากับอาจารย์ผู ้สอน 

ได้รับและให้ความรู ้ได้ไม่เต็มที่ ในสภาวะปกติแม้ว่าการต่ืนเช้า  

ต้องวิง่ขึน้รถเมล์ทกุ ๆ  วนัมาเรยีนกย็งัชืน่ชอบมากกว่าการเรยีนออนไลน์  

และด้วยสาขาที่ เ รียนเน้นไปทางปฏิบัติ จึงท�าให้พลาดความรู ้ 

ในส่วนนั้น ๆ ไป รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เรียนได้เต็มที่เหมือนไปเรียน 

ที่มหาวิทยาลัย จึงรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับความรู้ที่ได้จ่ายไป การเรียน 

ในรูปแบบนี้ ตัวดิฉันคิดว่าระบบออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องที่สอนได้แค ่

ทฤษฎีเสียมากกว่าค่ะ แต่ทุกอย่างมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้อง 

จ�ายอม นอกจากนี้การเรียนออนไลน์ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

ในส่วนอื่น ๆ อีกด้วย

นำงสำวจิลดำ คงผอม 

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 

สำขำอุตสำหกรรมบริกำรอำหำร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 

 การเรียนออนไลน์มีทั้งข้อดีและ 

ข้อเสีย ส่วนตัวแล้วมีการปรับตัวบ้าง 

เล็กน้อยเพราะมีพื้นฐานในการเรียน 

ออนไลน์จากสถาบนัเดมิมาบ้าง แต่อาจจะเป็นปัญหาส�าหรบักลุม่บคุคล 

ที่อุปกรณ์ไม่พร ้อม ส่วนตัวดิฉันชอบการเรียนในห้องมากกว่า  

เพราะได้ท�าความรู้จักเพื่อน และวิชาปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติจริง ส�าหรับ 

เรือ่งเงินทีจ่่ายไปแลกกบัความรู ้ดฉินัรูส้กึไม่คุม้ค่าถ้าเป็นการเรยีนทฤษฎ ี

บางอย่างอาจพอเข้าใจได้ แต่ถ้าเรียนปฏิบัติแน่นอนว่าเราต้องท�าเอง 

ไม่มีอาจารย์คอยแนะน�า เพราะส�าหรับนักศึกษาบางคนที่มาจาก 

ต่างจงัหวดั ต้ังใจมาหาประสบการณ์แต่ความรูท้ีไ่ด้มาไม่คุม้กบัค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ที่เสียไปค่ะ แต่แล้วสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมรับและเข้าใจ 

เพราะสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เราทกุคนในสงัคมต้องร่วมมอืร่วมใจช่วยกนั 

ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ค่ะ

นำงสำวอ๋อมค�ำ มลค�ำ 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 

สำขำกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์  

 คิดว่าการเรียนออนไลน์นั้นมีทั้ง 

ข้อดข้ีอเสยีแตกต่างกนัไป จากเทอมทีแ่ล้ว 

ที่ได้เรียนออนไลน์เกือบทั้งเทอมบวกกับ 

ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไม ่ถึ ง 10%  

รู ้สึกว ่าการเรียนที่มหาลัยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจาก 

เป็นการคุยกันตัวต่อตัว แต่พอเรียนออนไลน์แล้วรู ้สึกว่าตัวเรา 

ไม่ได้โฟกัสไปกับการเรียนที่อาจารย์อธิบายมากนัก ทั้งสภาพแวดล้อม 

ของสถานที่เรียนออนไลน์ของแต่ละคน มีสิ่งรบกวน และไม่ได ้

พบปะเพ่ือน ถ้าพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายการเรียนออนไลน์ข้อดี  

คือเราไม่ต ้องเสียเวลาไปกับรถติด ไม่ต ้องเสียค่าใช้จ ่ายไปกับ 

การเดินทาง แต่การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพน้อยกว่า โดยเฉพาะ 

วิชาปฏิบัติ จึงคิดว่าการเรียนออนไลน์มีข้อเสียมากกว่าการไปเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยค่ะ
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ข่าวต่อหน้า 1
 เปิดวิสัยทัศน์ 

 ถอืโอกาสสมัภาษณ์ ดร.ณฐัวรพล รชัสิรวิชัรบลุ  
ที่เข้ามารับต�าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบด ี
คนใหม่ป้ายแดงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ถึงวิสัยทัศน์ นโยบายใหม่ ๆ   
ที่จะเปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนครพัฒนาอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 ควำมรู ้ สึกที่ ได ้รับต�ำแหน่ง อธิกำรบดี  

มทร.พระนครเป็นอย่ำงไรบ้ำง
 สิ่งท่ีมาพร้อมต�าแหน่งคือ ความรับผิดชอบ 
และหน้าที่อีกมหาศาล ในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ก้าวไปข้างหน้า การศึกษาวันนี้ เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเรว็มาก ทัง้ปัจจยัภายนอกและภายใน  
ผมมีสโลแกนการท�างานประจ�าตวัคอื ปัญหามไีว้แก้  
ไม่ได้มีไว้กลุ ้ม ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไข  
มีทางออกเสมอ สิ่ งที่หนักใจที่ สุด  และใช  ้
ความพยายามมากที่สุดคือการปรับวัฒนธรรม 
องค์กร แต่จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นถ้าทุกคนช่วยกัน  
องค ์กรอยู ่ ได ้  ทุกคนก็อยู ่ ได ้  ฉันใดก็ฉันนั้น  
ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพการพัฒนาร่วมกัน  
ซึ่งต้องใช้การสื่อสารมาช่วยตรงน้ี ขณะเดียวกัน 
การบริหารงานก็จะปรับเปลี่ยนจากในอดีต โดยที ่
ผ่านมาเป็นการบริหารรปูแบบล�าดบัช้ันตามระบบ 
ราชการ คงต้องลดวธิกีารบรหิารแบบควบคุมและ 
สั่งการให้น้อยลง แล้วเพิ่มบทบาทในการอ�านวย 
ความสะดวกให้สามารถท�างานได้มากขึ้น เช่น  
ผู ้บริหารก�าหนดนโยบายแล้วก็มีหน้าที่ช ่วย 
ให้การท�างานส�าเร็จ การเป็นผู ้บริหารที่ดีคือ  
ทีมงานติดปัญหาอะไรต้องลงไปช่วยแก้ ซึ่งเป็น 
การบริหารที่ลดบทบาทจากการเป็นผู ้สั่งการ  
ไปเป็นผู ้ช่วยแก้ปัญหา นั่นคือสิ่งที่ผมให้ความ
ส�าคัญมากที่สุด
 นโยบำยเร่งด่วน ในกำรพฒันำมหำวิทยำลัย

 สิ่งแรกที่ส�าคัญสุดคือ การสร้างความรักของ 
ทุกคนในองค์กร ภายใต้บริบทของสังคมโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลย ี
และการเกิดโรคระบาดที่ก่อให้เกิดการใช้ชีวิต 
แบบวถีิใหม่ การบรหิารจดัการองค์กรต้องมุ่งสร้าง 
ความเข ้าใจและสร ้างวัฒนธรรมองค ์กรให ้ 
เหมาะสม ในอดีตด้วยความที่เป็นหน่วยงาน 
ราชการจงึมคีวามกลวัผดิระเบยีบ การลงโทษวนิยั  
หลายครั้งท่ีมีการด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง 
มาก จนถึงขั้นไม่ด�าเนินการอะไรเลย อาจใช้ไม่ได ้
กับยุคสมัยนี้ จึงต้องสร้างความเข้าใจใหม่ในเรื่อง 
ของกฎ ระเบียบ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ทีก่่อให้เกิดความรกัในองค์กร เพือ่ให้เกดิความกล้า 
ปรับปรุง เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้องค์กร
พัฒนาต่อไป

 แนวทำงในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่จะ 
เพิ่มขึ้นจำกเดิมอย่ำงไรบ้ำง
 มหาวิทยาลัยในเครือราชมงคล ถูกก�าหนด 
นโยบายไว้ว่า ให้พัฒนาบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ  
ซึ่งผมมองว่าในอนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถ 
อยู ่รอดได้ในระยะยาว เราจ�าเป็นต้องพัฒนา
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ หมายถึง 
มีสาขาหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขา เช่น  
สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขากสกิรรมศาสตร์  
เป็นต้น นอกจากนี้คือการปรับปรุงพื้นที่ทาง 
กายภาพให้เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่สมบูรณ์แบบ นักศึกษามีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ที่สมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ซื้อ 
ที่ดินเพ่ิมเติมในจังหวัดใกล้เคียง จึงมีแผนขยาย 
พื้นที่ให้เกิดการอยู่ร่วมกันของ 9 คณะได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น มีหอพัก มีสนามกีฬา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ แนวคิดของการเป็นมหาวิทยาลัย 
ก็เปล่ียนแปลงไป เดิมจะมองว่ามหาวิทยาลัย 
เป็นองค์กรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมอบ 
ปริญญาบัตรให้ เพื่อแสดงว่าส�าเร็จการศึกษา  
วันนี้ต้องมองใหม่ว่า การเป็นมหาวิทยาลัยไม่ใช่ 
ท�าหน้าที่มอบปริญญาบัตรแลกกับความรู้ แต่ต้อง 
สร ้างความเชื่อ ม่ันให ้ฝ ันของผู ้ที่ เข ้ามาสู ่รั้ว 
มหาวิทยาลัยเป็นจริง นั่นคือในอนาคตนักศึกษา 
ที่มาจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะไม ่ เยอะ 
อย่างในอดีต ยังมีประชากรกลุ่มหน่ึงท่ีอยู ่ใน 
ตลาดแรงงานต้องการพัฒนาศกัยภาพปรบัเปลีย่น 
อาชีพ หรือผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตตนเอง เหล่านี้ เป ็นบทบาทของ 
มหาวิทยาลัย ที่จะสานฝันของประชากรเหล่านี้ 
ให้เป็นจริง ตัวอย่างเช่น มีพนักงานบริษัทคนหนึ่ง 
ทีฝั่นอยากมีร้านกาแฟ การเรยีนชงกาแฟหาข้อมลู 
ทีไ่หนก็ได้ ดังนัน้ส่ิงทีผ่มอยากให้เกดิความแตกต่าง 
ในการมาเรยีนที ่มทร.พระนคร คอื ไม่ได้ให้เฉพาะ 
ความรู ้แต่ให้เครอืข่าย  เครือ่งจกัร การบริการอืน่ ๆ   
ที่หาท่ีอื่นไม่ได ้ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนแปลงไปจากผู้ที่ให้ความรู้ เป็นผู้สนับสนุน 
ให้เกิดการปฏิบัติจริงได้ สามารถประยุกต์ความรู้ 
ไปใช้ได้ในโลกความเป็นจริง ดังนั้นสิ่งส�าคัญคือ 
อาจารย์ต้องเคยท�างานอยู่ในโลกอาชีพ อาจารย์ 
ที่สอนตามต�ารา คงไม่สามารถตอบโจทย์น้ีได ้
ในอนาคต 
 ส� า ห รั บแนวทา งกา ร พัฒนาบุ คล ากร 
สายสนับสนุนและสายวิชาการนั้น ผมมองว่า 
เป ็นหัวใจส�าคัญมาก สิ่งส�าคัญคือการสร ้าง 
ความเข ้าใจให ้บุคลากรเกิดความรักองค ์กร  
ให้ทกุคนเหน็ภาพเดยีวกนัว่า อยูก่นัแบบครอบครวั  
ทุ กคนก ้ า ว ไปพร ้ อมกั น  โ ต ไปพร ้ อมกั น  
ซึง่การประเมนิผล และค่าตอบแทนกม็ส่ีวนส�าคญั 

ที่สร้างขึ้น มหาวิทยาลัยชั้นน�าบางแห่งมีรายได้ 
มาจากช่องทางนี้ เยอะมากที่สุด เราคงต ้อง 
ปรับตัวให ้ไปอยู ่จุดนั้นให ้ได ้ อีกช ่องทางคือ 
การร ่วมทุน ร ่วมด�าเนินการในบางธุรกรรม 
ที่ ส ่ ง เสริมให ้ เกิดประโยชน ์ ในภาคเอกชน  
ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมต้องการคนช่วย 
พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กรน้ัน ๆ  
ซึ่งมีหลายบริษัทสอบถามมา เราสามารถท�างาน 
ร่วมกับองค์กรเหล่านี้ได้เลย เป็นงานที่ไม่ขัดกับ 
งานบริการการศึกษาที่เราด�าเนินการอยู ่แล้ว  
เพียงแต่ต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสม การลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ท้ายสุดจะออกผลตามมา
 มีแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพของนักศึกษำ

อย่ำงไร
 ค�าว่านกัศกึษา ไม่ใช่เดก็มธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรือเด็กปวช. เด็กปวส. ที่เพิ่งจบมาใหม่แล้ว 
ย่างเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย แต่ค�าว่านักศึกษา 
ในวันนี้ อาจมีทั้งคนท�างาน ผู้อาวุโสที่อยากได ้
องค์ความรู้เพิ่ม อยากได้ช่องทางธุรกิจเพิ่ม ผู้ที่อยู ่
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร บรษิทั ห้างร้าน 
ต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมมือกันในอนาคตเหล่านั้น 
ล้วนเป็นนักศกึษาได้ ตามแนวทางการจัดการศกึษา 
ของผมคือต ้องหล ่อหลอมให ้ นักศึกษาเป ็น 
ทรัพยากรท่ีส�าคัญของสังคม ผมไม่เคยมองว่า  
นักศึกษาเป็นลูกค้า เพราะว่าจ่ายค่าเทอม ผู้ที่เป็น 
ลกูค้าของเราจริง ๆ  คอื ตลาดแรงงาน เพราะสถาบนั 
การศึกษาท�าหน้าที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  
ตลาดแรงงานต ้องการบุคลากรแบบไหน 
เป็นหน้าที่สถาบันการศึกษาที่จะผลิตบัณฑิต
สนองตลาดแรงงาน ดังนั้นนักศึกษาถือเป ็น 
วัตถุดิบ ส ่วนหลักสูตรและอาจารย ์ผู ้ สอน 
เป ็นเครื่องมือในกระบวนการผลิตบัณฑิตให้ 
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและ 
สังคม หากจะท�าให ้วัตถุดิบมีคุณค ่า ต ้องม ี
กระบวนการ ขั้นตอนที่เหมาะสม การเรียนรู  ้
อย ่างเดียวไม ่ เคยท�างานจริงคงไม ่สามารถ
ตอบโจทย ์ ตลาดแรง ง าน ได ้  ท� า ง าน เก ่ ง  
แต่ไม่มีคุณธรรมองค์กรคงไม่อยากได้ วันนี้เป็น
ความท้าทายที่ต ้องปรับสมดุลหลาย ๆ ส่วน  
ทั้งทักษะในทางวิชาชีพ แนวคิดในการด�ารงชีวิต 
ในสั งคม ความสามารถในการท�างานจริ ง  
ซึ่งการหล่อหลอมบัณฑิตให้ท�างานจริง สามารถ 
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้น้ัน ต้องมีการท�างาน 
ร่วมกัน จากเดิมที่ภาคการศึกษาเป็นจ�าเลยสังคม  
ที่ถูกมองว่า ผลิตอะไรออกมาไม่รู ้ ใช้งานไม่ได้  
ต้องสอนใหม่ วันนี้หมดเวลามาโทษกันแล้ว  
ภาคอุตสาหกรรมต้องมาท�างานร่วมกับสถาบัน 
การศึกษา ช่วยกันหล่อหลอมนักศึกษาให้ตรงใจ
ตั้งแต่เริ่มแรก

โดยเบ้ืองต้นจะต้องรณรงค์ให้เกิดความภูมิใจ 
ในองค์กรคือ อยากให้ทุกคนมองว่าการมีโอกาส 
ได้เข้ามาท�างานในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ อย่างพื้นท่ี 
ท่ีเป็นวังเดิมของเจ้าแผ่นดินเป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจ  
ผมเชื่อว ่าไม ่ใช ่ความบังเอิญท่ีเราได ้ท�างาน 
ในพื้นที่นี้ จึงต้องท�าสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม  
ท�างานให้เต็มที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เจริญยิ่งขึ้น 
 ส่วนการพัฒนางานด้านวิจัย รณรงค์ให้เกิด 
การวิจัย โดยจะไม่มุ่งงานวิจัยเชิงต้นแบบที่เน้น
ทฤษฎี แต่เน้นวิจัยเชิงประยุกต์ท่ีสามารถน�าไปใช ้
กับภาคเอกชนได้ สามารถพัฒนาชุมชนได้ด้วย  
ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
พร้อมกันกับภาคอุตสาหกรรม นั่นคือการมี 
เครือข ่ายส�าคัญอันจะก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ 
ร่วมกันมากที่สุด
 ทิศทำงกำรเปล่ียนไปเป็นมหำวิทยำลัย 

ในก�ำกับของรัฐบำล
 เรื่ องนี้ เป ็นยาขมทุกสถาบันการศึกษา  
ผมมองว ่ าการออกนอกระบบด ้วยตนเอง  
เปรียบเสมือนลูกเจี๊ยบกะเทาะจากไข่ สะท้อนถึง 
ความพร้อมที่มีความสง่ามงาม วันนี้คงไม่สามารถ 
ก�าหนดได้แน่นอน เป๊ะ ๆ ว่าวันไหนจะออกนอก 
ระบบ แต่จะพยายามให้เร็วท่ีสุดตามนโยบาย 
รัฐบาล ซึ่งต้องดูความพร้อมของเราด้วยว่ามี 
มากน ้อยแค ่ ไหน ซึ่ ง ในฐานะผู ้บริหารใหม  ่
ผมคงต ้องรับบทบาทในการขับเคลื่อนเรื่อง 

การเป ็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล  
สิ่งแรกต้องสร้างความเข้าใจกับคนในองค์กรว่า  
จะได ้ รับผลกระทบอย ่ าง ไร  อะไรคือสิ่ งที่ 
จะเกิดขึ้น ดีหรือไม่ดีอย่างไร หลายคนกลัวว่า 
การออกนอกระบบจะท�าให้อยู่ยาก โดยเฉพาะ 
เรื่องความมั่นคง ผมต้องบอกว่า โลกเปลี่ยนแปลง 
ไปแล้ว วันน้ีทางรอดคือ ส ่งเสริมให้องค ์กร 
แข่งขันเพื่อให้อยู่รอดได้ โดยเกิดความคล่องตัว 
ในการใช้งบประมาณ สามารถตอบสนองแรงงานได้  
จงึต้องสือ่สารให้ทกุภาคส่วนเข้าใจว่า จะไม่ทิง้ใคร 
ไว ้ข ้ างหลัง เ ช่ือว ่าจะต ้องมีการขยายงาน  
ต้องมีการท�างานร ่วมกันในหลายมิติ ทุกคน 
ต้องมีส่วนร่วม
 หลายคนกลัวเรื่องงบประมาณ ซ่ึงผมมองว่า 
เป็นความท้าทาย ยังมรีายได้อกีหลายทางนอกจาก 
งบประมาณแผ่นดินและค่าเทอม มหาวิทยาลัย 
ต้องปรับตัวเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ซ่ึงมีหลาย 
ช่องทาง ช่องทางแรกคือ ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น 
ที่ปรึกษาหรือวิจัย สามารถพัฒนาองค์ความรู ้  
พัฒนาเทคโนโลยี การทดสอบต่าง ๆ ให้มีเพิ่ม 
มากขึ้ น  ใน ท่ี น้ีคื อ  ต ้องปรับระบบภายใน 
ให้ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมอย่างทันสมัย 
มากขึ้น สถาบันการศึกษาชั้นน�าในระดับประเทศ 
และระดับโลกสามารถสร้างรายได้จากช่องทางน้ี 
เยอะมาก อกีหนึง่ช่องทางคอื การรบัผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินทางปัญญาจากนวัตกรรมใหม  ่

ขอแสดงความยินดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลความประพฤติดี ประจ�าปี ๒๕๖๔

นายกฤตเมธ รองรัตน์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางสาวอาทิตติญา ศรีดวม
คณะศิลปศาสตร์

นายอนุรักษ์ เพ็ชรรัตน์
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

นางสาวสกุลกาญจน์ มณีแจ่มใส
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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มอบถุงปันสุขบุคลากร
ทางการแพทย์

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.
พระนคร มอบถุงปันสุข ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  
ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีดร.ชลากร อุดมรกัษาสกลุ 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ประสานงานคลินิก
เทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นตัวแทนมอบ เพ่ือเป็นการ
ส่งก�าลังใจและช่วยสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรที่มีความเก่ียวข้องสนับสนุนการป้องกันและ
ควบคมุการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามกัญชา 
วิสาหกิจชุมชน-เจนโก้ เมดิคอล

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ (MOA) กับ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จ�ากัด  
โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน ์ทางการแพทย ์ 
และเชิงพาณิชย์ ทางด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา  
การผลิต (ปลูกและสารสกัด) และการผลิตสารส�าคัญ 
บริสุทธิ์ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ “กัญชา” พืชเสพติด 
ทีม่คีณุทางการแพทย์ และสมนุไพร นอกจากนีไ้ด้สนบัสนนุ
ในการศกึษาวจิยั พัฒนา การผลติปลกูกญัชาเพ่ือประโยชน์ 
ในการรักษา การพัฒนาทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย  
การแพทย์ทางเลือก และประโยชน์ของทางราชการ  
ณ บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่สิง่แวดล้อม จ�ากดั (มหาชน) 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน�้า
 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับทุน
การศึกษามูลนิธิวัดปากน�้า ประจ�าปี 2564 ซึ่งมอบให้แก่
นักศกึษาท่ีเรยีนดี มคีวามประพฤตดิแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์
ในการศึกษา โดยมอบให้นางสาวฐิติรัชต์ น้วม นักศึกษา 
ชั้ นป ีที่  2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และ 
นายอภิสิทธิ์  นุ ่มวงษ ์ โต นักศึกษาชั้นป ีที่  4 สาขา
วิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร ์  ณ  วั ดปากน�้ า  เ ขตภาษี เ จ ริญ 
กรุงเทพมหานคร

คณะศิลปศาสตร์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 ผศ.ดร.อ�านาจ เอีย่มส�าอางค์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์  
พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี  
ร ่วมปลูกต ้นไม ้ ณ ลานทางเดิน ระหว ่างอาคาร 3  
และอาคารปฏิบัติ การโรงแรมและการท ่อง เที่ ยว  
เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวแก่คณะฯ โดยต้นไม้ที่น�ามาปลูก 
ในพื้นที่ ได้แก่ ต้นกันเกรา และต้นรวงผึ้ง

ส่ือสารฯ ส่งมอบส่ือประชาสัมพันธ์
 คณะ เทคโน โลยี สื่ อสารมวลชน น� าตั วแทน 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าพบ นายดิชา คงศรี  
ผู ้อ�านวยการเขตดุสิต และ นายสุเทพ ภูวนัตถ์เมธา  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เพื่อส่งมอบ
สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับ
ส�านักงานเขตดุสิต และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
กิจกรรมในครั้งนี้  ได ้รับความร ่วมมือในการผลิตสื่อ 
จากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการความรู ้นอกห้องเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้ลงพืน้ทีผ่ลติส่ือให้กบัส�านกังานเขตดสุติ เพือ่น�าไปใช้เป็น
สื่อในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

มทร.พระนคร 
ระดมฉีดวัคซีนบุคลากร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จดับรกิารฉดีวคัซนีโควดิ-19 
ให้กับบุคลากร มทร.พระนคร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ กว่า 800 คน โดยได้รับวัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงการ
อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) ซ่ึงจดัให้ม ี
การฉีดระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณ 
ห ้ อ ง โ ถ งอาคารพร ้ อมมงคล  คณะบริ ห า รธุ ร กิ จ  
(ศูนย์พณชิยการพระนคร) เพือ่เป็นการควบคมุและป้องกัน
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง 
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา 
บคุลากร ประชาชนทัว่ไป และให้สถาบนัการศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเป็น 
การแบ่งเบาภาระจากรัฐบาล และยังอ�านวยความสะดวก
ให้กับบุคลากร 

เชลล์อีโคมาราธอน 2021
 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร หรือทีม “RMUTP RACING” ตัวแทน
ของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน Shell Eco  
Marathon 2021 ประเภท prototype ( ICE )  
เป็นการแข่งขัน INSPECTION ตรวจสภาพรถเสมือนจริง  
จ� านวน 11 สถานี  ตรวจตามคู ่ มื อ  50 ข ้อ  และ 
ถ่ายวิดีโออัปโหลดลง youtube โดยผลการแข่งขัน  
ได้รับรางวัล ประเภท prototype (ICE) ล�าดับโลกที่ 71 
จากจ�านวน 235 ทีม ทั่วโลก

สัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ รูปแบบออนไลน์

 ศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร จัดโครงการการประชุมสัมมนา 
เ ค รื อ ข ่ า ยกา ร จั ดการความรู ้  รู ป แบบออน ไลน ์
ผ ่าน Google Meet เพื่อเป ็นการส ่งเสริมการน�า 
องค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร 
ภายในหน ่ วยงานต ่ า ง  ๆ  ทั้ งนี้ ไ ด ้ รั บ เกี ย ร ติจาก  
ศ .ดร .ปรั ชญนันท ์  นิ ลสุ ข  ศาสตราจารย ์ประจ� า 
ภาค วิ ช า ค รุ ศ า สต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะส า ร สน เทศ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายให้ความรู้เรื่อง  
“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน” 
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

 สุดแจ๋ว! คณำจำรย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ได้รับเกียรติเข้ำร่วม 

บรรยำยภำยในงำน “Italian Design Day” โดยอำจำรย์ประพำฬภรณ์ ธรีมงคล  

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์ และ ดร.ลำวณัย์ฉว ีพรหโมบล สจุรติตำนนท์  

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีร่วมบรรยำยในหัวข้อ แฟชัน่ฟิวชัน่ท่ีย่ังยืน :  

อิทธิพลของอิตำลีที่มีต่อนักออกแบบไทยที่มุ่งหวัง “Sustainable Fusion  

Fashion: Italian Influence on Aspiring Thai Designers”  

และอำจำรย์เกชำ ลำวงษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ร่วมบรรยำย 

ในหัวข้อ ภูมิปัญญำไทยในแฟชั่นข้ำมวัฒนธรรมท่ีย่ังยืน “Thai Wisdom  

in Sustainable Cross-Cultural Fashion จัดโดยสถำนเอกอัครรำชทูต 

สำธำรณรัฐอิตำลีประจ�ำประเทศไทย และส�ำนักพำณิชย์อิตำเลียน  

ประจ�ำประเทศไทย (ฝ่ำยส่งเสรมิกำรค้ำ) ณ หอประชมุมหำวทิยำลัยศลิปำกร

 คณะบริหำรธุรกิจเปิดโครงกำรสร้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินและนักลงทุน  

Online ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมี อ.ศิริภรณ์ ศิลปวำนิช หัวหน้ำ 

สำขำวิชำกำรเงิน กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดงำน โครงกำรดังกล่ำว 

จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศำสตร์ทำงกำรเงิน 

และกำรลงทุน ร่วมท้ังควำมรู ้ด้ำนนวัตกรรมทำงกำรเงินและสำมำรถ 

น�ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ 

 สุดยอด! ทีม Astronaut นักศึกษำคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  

ผ่ำนเข้ำรอบ 1 ใน 20 ทีม กำรประกวดโครงกำร 7HD NEW IDEAS  

CONTEST ปี 2 โดยมีสมำชิกในทีมได้แก่ น.ส.ปิยะธนำ เหมชำติ  

น.ส.อุไรพร เสนเนียม นำยณฐวร ศรศรี น.ส.ศกลวรรณ นำควิจิตร และ 

นำยศุภณัฐ อุ่นเรือน ที่เลือกเอำหัวข้อย่อย Go Green ในชื่อตอนว่ำ  

"พื้นที่สีเขียว" รับชมได้ที่ https://youtu.be/-salAzzdUUk

 ปรบมือดัง ๆ ! ขอแสดงควำมยินดีกับ ใบเตย อักษร เบ็ญจนิรัตน์  

บัณฑิตป้ำยแดง คณะศิลปศำสตร์ คว้ำ 2 รำงวัลจำกเวทีกำรประกวด 

มิสแกรนด์สมุทรสำคร 2021 และรำงวัลขวัญใจช่ำงภำพและสื่อมวลชน 

 เตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มจริง! คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ 

กำรออกแบบจดั โครงกำรปรบัพืน้ฐำนกำรออกแบบสร้ำงเสรมิควำมสมัพันธ์ 

ผ่ำนระบบดิจิทัล โดยเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 1  

ให้มีควำมพร้อมในทักษะต่ำง ๆ ก่อนเปิดภำคเรียน

 เติมควำมรู ้ ก้ำวทันโลก!! กองส่ือสำรองค์กำร จัดโครงกำรอบรม 

เพิ่มประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสื่อสำรองค์กรสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล  

ภำยใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP (ผ่ำนระบบ 

ออนไลน ์) เ พ่ือส ่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู ้ปฏิบัติงำนด ้ำน 

กำรสื่อสำรองค ์กร อันจะส ่งผลให ้กำรด�ำเนินงำนประชำสัมพันธ ์ 

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ  น� ำ ไ ป สู ่ ค ว ำมน ่ ำ เ ชื่ อ ถื อ แล ะภำพ ลั กษณ ์ ท่ี ด ี

มหำวิทยำลัยฯ ต่อไป โดยช่วงเช้ำได้รับเกียรติจำกคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล  

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักสื่อใหม่ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มำให้ควำมรู ้

ในหัวข ้อ Realtime Content สร ้ำงคอนเทนต์อย ่ำงฉับไว อำทิ  

สื่อโซเชียลมีเดียชนิดต่ำง ๆ กำรผลิต คอนเทนต์เพ่ือให้ตอบโจทย์ 

กลุ่มเป้ำหมำย และกำรมองเทรนด์โซเชียลมีเดียในอนำคตกับกำรปรับตัว 

ขององค์กร ส่วนช่วงบ่ำยได้รับเกียรติจำกคุณจีระภำ สุริสุข เจ้ำของเพจ  

Tiktok_icediry มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท�ำคอนเทนต์ ลงแอปพลิเคชัน 

TikToK  และแนะน�ำเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรท�ำคลิปวิดีโอสั้น ๆ ให้น่ำสนใจ

และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมกิจกรรม workshop กำรท�ำคลิปวิดีโอลง

แอปพลิเคชัน TikToK  

 ร่วมสร้ำงภูมิคุ ้มกันหมู่!! มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

ร่วมกับโรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน จัดบริกำรฉีดวัคซีนโควิด-19  

ให้กับนักศึกษำและบุคลำกร มทร.พระนคร รวมทั้งสิ้น 2,594 คน  

โดยได้รับวัคซีนแอสตร้ำเซนเนก้ำ ผ่ำนกำรสนับสนุนของกระทรวง 

กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซ่ึงจัดให้มีกำรฉีด

ระหว่ำงวันที่ 19 20 และ 22 กรกฎำคม 2564 ณ บริเวณห้องโถงอำคำร

พร้อมมงคล คณะบริหำรธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยกำรพระนคร)  

เพือ่เป็นกำรควบคมุและป้องกนักำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

(COVID-19) รวมถึงสร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนควำมปลอดภัยให้กับนักศึกษำ 

บุคลำกรอีกด้วย

เรื่อง : ณรงค์กร ประสำรแสง

Gossip
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รายงานพิเศษ

น�้าลายสอ

ส่วนผสม

1. เกี๊ยวซ่า (นึ่ง/ทอด ตามใจชอบ) 2. หอมแดง 50 กรัม

3. กระเทียมจีน 30 กรัม 4. ข่าซอย 50 กรัม

5. ตะไคร้ซอย 50 กรัม 6. พริกแดง 10 เม็ด

7. ใบมะกรูด 10 ใบ 8. น�้าปลา

9. มะนาว 10. พริกเผา

11. น�้าเปล่า 2 ช้อนโต๊ะ 

Tip ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรดู พรกิ นอกจำกจะมสีรรพคณุเสริมสร้ำงภมูคิุม้กนัในร่ำงกำยอย่ำงมำกมำย ยงัช่วยดบักลิน่คำวจำกเนือ้สตัว์ต่ำง ๆ  และช่วยเพิม่ 

 รสชำติควำมเผ็ดร้อนกลมกล่อมให้กับต้มย�ำได้อีกด้วย ทั้งยังทรำบกันไปแล้วว่ำโอสถชั้นดีไม่ต้องไปหำที่ไหนอื่นไกล เพรำะหำได้ง่ำย ๆ  จำก 

 พืชผักสวนครัวใกล้ตัวริมรั้วบ้ำนเรำนั่นเอง เรื่อง/ภาพ : ปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย

ซุ้มประตูด้านถนนสามเสน ให้บุคคลท่ัวไปเห็นพระรูปพระองค ์
ได ้ชัดเจน และสามารถเข ้ามาสักการะพระองค ์ ในพื้นที่ 
ได ้ โ ดยสะดวก  เ พ่ื อ เป ็ นการ เ ทิดพระ เกี ย ร ติพระองค ์  
มีการท�าฐานส�าหรับประดิษฐานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ใหม่ ผินพระพักตร์พระรูปไปทาง 
ทิศตะวันออก หรื อทางด ้ านถนนสามเสน นอกจากนี้  
ในการปรับภมิูทัศน์ลานพระอนสุาวรีย์ ยงัมีการปรบัพืน้ทีโ่ดยรอบ 
พระอนุสาวรีย์เป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาคม มทร.พระนคร  
และประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนอีกด้วย
 “ในการด�าเนินการออกแบบ งานสภามหาวิทยาลัย  
โดย ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะสเถียร นายกสภามหาวิทยาลัย  
ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับสมาชิกราชสกุลรพีพัฒน์ น�าโดย  
ม.ร.ว.พรระพี อาภากร และได้รับความเห็นชอบจากทางสมาชิก 
ราชสกุลรพีพัฒน์ เพื่อให้การปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้เป็นไปอย่าง 
สมพระเกียรติ” รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
และกายภาพ กล่าวทิ้งท้าย
 ด้านนายวิเชียร มหาวัน รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการ 
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ เปิดเผยว่า  
ส�าหรับการจัดสร้างพระรูปหล่อจ�าลองและเหรียญ งานสภา
มหาวิทยาลัย น�าโดย ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีการหารือและขออนุญาตจากสมาชิกราชสกุล
รพีพัฒน์เพื่อขอจัดสร ้าง โดยมอบให้ทางสถาบันอัญมณีฯ  
ด� า เ นินการออกแบบแบบจ� าลององค ์ ลอยและ เหรี ยญ  

101 ปี วันรพีร�ำลึก 
พระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในรูปแบบ 
ท่ียงัไม่ได้มีการจัดสร้างมาก่อน เพือ่ให้บุคลากร และประชาชนท่ัวไป
ได้เช่าบูชา โดยมีต้นแบบจากรูปถ่ายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ  
โดยมีการปั ้นแบบจ�าลองขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นต้นแบบ จากนั้น 
น�าไปสแกนเพื่อสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อท�าพิมพ์ เมื่อได้โมเดล  
3 มิติแล้ว กลุ ่มวิศวกรของสถาบันอัญมณีฯ น�าไฟล์มาปรับ 
แก้ไขเพื่อจัดท�ารูปหล่อและเหรียญพระเจ ้าบรมวงศ์เธอฯ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ต่อไป
 นายวิเชียรกล่าวต่อว่าในการจัดท�าพระรูปหล่อองค์ลอย  
มีการจัดท�าในสองขนาด ประกอบด้วย องค์ลอยขนาด 9 นิ้ว  
จ�านวน 333 องค์ ราคาจ�าน่าย 3,900 บาทต่อองค์ และ
องค์ลอยขนาด 3 นิ้ว จ�านวน 999 องค์ ราคา 699 บาท 
ซึ่ งจะมีแบบรมด�า และไม ่รมด�า และในส ่วนของเหรียญ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้น�าต้นแบบ
จากพระฉายาลักษ์ โดยออกแบบเป็นเหรียญนูนสูง ผลิตสอง 
ขนาดตามชนิดของโลหะ แบ่งเป็นเหรียญเนื้อบรอนซ์รมด�า  
ขนาด 3 x 3.7 เซนติเมตร ผลติจ�านวน 1,999 องค์ ราคา 399 บาท  
และเหรียญเนื้อเงินและทองค�ารมด�า ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร  
ราคา 2,400 บาท โดยผลิตตามจ�านวนสั่งจอง ผู้สนใจสามารถ 
สั่งจองได้ที่กองสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร โทร 0 2665 3777  
ต่อ 6022 รายได้หลังหักค่าใช้จ ่าย จะน�าไปจัดตั้งกองทุน 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ต่อไป

 คอลัมน์น�้าลายสอฉบับนี้มาพร้อมกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสตัวร้าย โควิด-19 ท่ีท�าให้จิตตกกับการใช้ชีวิต 

อย่างมากซึง่นอกจากการสวมหน้ากากอนามยั และพกเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ�า อกีส่ิงหนึง่ทีส่�าคญัคอือาหาร ท่ีจะช่วยส่งเสรมิ 

ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท�างานได้ดีขึ้น จึงน�าเมนูช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และป้องกันไวรัสด้วยสมุนไพรไทย 

อย่างต้มย�า นอกจากจะเป็นอาหารประจ�าชาติที่มีรสชาติจัดจ้าน ภายในยังมีวัตถุดิบที่อดุมไปด้วยคุณประโยชน์อย่างการต้าน

การอักเสบและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันท�างานได้ดี

 เพื่อสร้างความแปลกใหม่ส�าหรับเมนูนี้คอลัมน์น�้าลายสอจึงดัดแปลงสูตร เพิ่มความอร่อย ไม่น่าเบื่อด้วยการน�ามาผสม

ผสานกับอาหารญี่ปุ่น อย่างเมนูเกี๊ยวซ่าราดซอสต้มย�าไปดูวิธีท�ากันเลย

เกี๊ยวซ่าราดซอสต้มย�า
เสริมภูมิคุ้มกัน

วิธีท�ำ

1. น�าส่วนผสมของซอสมาคั่วรวมกันให้มีกลิ่นหอม ใช้เวลา 

 ประมาณ 2 นาที โดยใส่ตามล�าดับ 

2. เมื่อคั่วเสร็จแล้ว น�ามาเทลงในเครื่องปั ่น เพื่อให้ตัวซอส 

 มีความข้นและละเอียด และปรุงรสเค็ม เปรี้ยว พริกเผา 

 ตามใจชอบ พร้อมใส่น�้าเปล่า 2 ช้อนโต๊ะ แล้วปั่นได้เลย

3. เตรียมเกี๊ยวซ่าที่นึ่งหรือทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่จาน

4. น�าซอสทีป่ั่นละเอยีดแล้วเทใส่ถ้วยหรอืราดบนเก๊ียวซ่าเลยกไ็ด้ 

 ตามใจชอบ

 ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันรพีร�าลึก หรือวันคล้าย 
วันส้ินพระชนม์ พระเจ ้าบรมวงศ์เธอฯ พระองค์เจ ้ารพีพัฒนศักดิ์  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในโอกาสครบรอบ 101 ปี วันส้ินพระชนม ์
ในปี 2564 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)  
ได้จัดงานวันรพีร�าลึก โดยมีการจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา  
และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ 
กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธ์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเจ้าของพืน้ทีว่งัรพี  
ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในปัจจุบัน ส�าหรับความพิเศษ 
ในปีนี้ มทร.พระนคร ยังได้จัดพิธีบวงสรวงขอขมาในการปรับภูมิทัศน ์
ลานพระอนสุาวรย์ีกรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธ์ิ และพธิเีททองหล่อพระรปูเหมอืน  

และเหรียญโลหะพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวง 
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมี ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล  
รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.ว.พรระพี อาภากร  
ในฐานะผู ้ แทนสมาชิ กราชส กุลร พี พัฒน ์  และ 
คุณสุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมพิธีบวงสรวง  
ณ ลานพระอนุสาวรีย ์กรมหลวงราชบุรีดิ เรกฤทธิ์  
มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
 นายกฤษณ ์  เ จ็ ดวรรณะ  รั กษาราชการ 
แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กล่าวว่า  
มทร.พระนคร มโีครงการปรบัภูมทิศัน์ลานพระอนสุาวรย์ี  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์มกีารท�า 


