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ผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพ
นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็ง  หน้า 3

บัณฑิต มทร.พระนครมีงานท�าเกิน 80%  
อธิการบดีแนะหมั่นพัฒนาทักษะภาษา – เทคโนโลยี

 พระบำทสมเด็จปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองค์ ในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล คร้ังที่ 34 - 35 โดยบัณฑิต มทร.พระนคร  
เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรรวมทั้งสิ้น 4,196 คน ทั้งน้ีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุรพงษ์ โสธนเสถียร นำยกสภำมหำวิทยำลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิกำรบด ี 
คณะผู้บริหำร บุคลำกรและนักศึกษำ เฝ้ำทูลละอองพระบำทรับเสด็จ ณ หอประชุมรำชมงคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี (อ่านต่อหน้า 6)

จากผลการส�ารวจการมงีานท�าของบณัฑติ มทร.พระนคร ประจ�าปี 
การศึกษา 2562 พบว่า จ�านวนบัณฑิตจบใหม่มีอัตราการมี 
งานท�าร้อยละ 83  และในปี 2563 ร้อยละ 73 คาดผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดโรคโควดิ 19 ชะลอการจ้างงาน แนะบณัฑติ
ต้องหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (อ่านต่อหน้า 6)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านสะเต็มศึกษา  หน้า 4

เปิดใจบัณฑิต เรียนอย่างไร
ให้ได้เกียรตินิยมเหรียญทอง   หน้า 5

UOY MA I
Art in Krung Thep Maha Nakhon  หน้า 8

บัณฑิต มทร.พระนคร ปล้ืมปิติร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานปริญญาบัตร

 มทร.พระนคร ลงนำมควำมร่วมมือบริษัท วังช้ำงอยุธยำ 
แลเพนียด จ�ำกัด พัฒนำหลักสูตร - กำรเรียนกำรสอน รวมถึง 
แลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
และกำรอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยสูม่ำตรฐำนสำกล พร้อมหนุน 
กำรเผยแพร่ควำมรูท้ำงวชิำกำรผ่ำนนทิรรศกำรและกำรประชมุ 
วิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร ได้ลงนามบนัทกึความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับ นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ผู ้อ�านวยการ บริษัท  
วังช้างอยุธยาแลเพนียด จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเ รียนการสอน การแลกเปล่ียนความรู ้ทางวิชาการ 
เก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล รวมถึงความร่วมมือในการสนับสนุน 
การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านนิทรรศการและการประชุมวิชาการ 
ทั้ ง ในประเทศและต ่างประเทศ ณ หมู ่บ ้ านเพนียดคล ้องช ้าง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่านต่อหน้า 6)
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มำพร้อมกับช่วงเวลำส�ำคัญที่รอคอยของบัณฑิต

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

กับพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้ งที่  34  

ประจ� ำป ีกำรศึกษำ 2562 และครั้ งที่  35  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 ทำงกองบรรณำธิกำร

ขอแสดงควำมยินดี กับทุกควำมส�ำ เร็จของ

ดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่ำน 

มำ ณ โอกำสนี้

 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

เ สด็ จพระรำชด� ำ เนิ นแทนพระองค ์ ในพิ ธี 

พระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันท่ี 8 และ  

22 มีนำคม 2565 ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย 

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  อ .คลองหลวง 

จ . ป ทุ ม ธ ำ นี  ซึ่ ง ไ ด ้ ด� ำ เ นิ น ก ำ ร จั ด พิ ธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร ภำยใต้มำตรกำร

กำรป ้อง กันกำรแพร ่ ระบำดของโรคไวรัส 

โคโรนำ 2019 หรือโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด

 ส�ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 มีบัณฑิตที่ส�ำเร็จ

กำรศึกษำ จ�ำนวน 3,345 คน และเป็นที่น่ำยินดี

ที่สภำมหำวิทยำลัยได้ยกย่องบุคคลผู ้ประกอบ 

คุณงำมควำมดีและประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต

ด ้วยกำรมอบปริญญำบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก ่

ผูท้รงคณุวฒุ ิ6 ท่ำน ได้แก่ ฯพณฯ เขยีว กัญญำรึทธ์  

ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                    

นำงอ�ำภำ พฤทธิ์ขจรชัย (เจียรกิตติกุล) ปริญญำ

ศลิปศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ นำยทิพยพงษ์  

ภูษณะพงษ์ ปรญิญำศลิปศำสตรบณัฑติกติตมิศกัดิ์ 

นำยเวชยันต์ เฮงสุวนิช ปริญญำศิลปศำสตร 

ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์  

ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

และนำงสำวปนัดดำ สุวรรณำนนท์ ปริญญำ 

ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ขณะท่ีปีกำรศึกษำ 2563 มีบัณฑิตส�ำเร็จ

กำรศึกษำ จ�ำนวน 3,266 คน นอกจำกน้ีเน้ือหำ

ภำยในฉบับน้ียังคงคุณภำพ ไม่ว่ำจะเป็นงำนวิจัย

ผลึกแก้วเซรำมิกชีวภำพนำโน ส�ำหรับประยุกต์ใช ้

ในกระบวนกำรรักษำโรคมะเร็ง ของอำจำรย์ 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีหรือบทสมัภำษณ์

เป ิดใจบัณฑิตใหม่ที่ มีผลกำรเรียนดีเยี่ยมถึง 

วิธีเรียนให้ได้ดีกรีบัณฑิตเหรียญทอง รวมถึง

ควำมภำคภูมิใจ มทร.พระนคร ที่คณะครุศำสตร์

อุตสำหกรรมมีโอกำสเข้ำร่วมกำรประชุมระดับ

นำนำชำติด้ำนสะเต็มศึกษำ และทริปท่องเที่ยว

แห่งใหม่ใจกลำงเมืองกรุงเทพฯ ปิดท้ำยด้วย 

เมนูรับหน้ำร้อนกับผลไม้ทรงคุณค่ำ มะยงชิด

ครีมชีส

  กองบรรณำธิกำรหวังเป ็นอย ่ำงยิ่ งว ่ำ 

จดหมำยข่ำวฉบบันีจ้ะเป็นส่ือกลำงทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อบคุลำกรและผู้สนใจทัว่ไป สำมำรถติดตำมอ่ำน

จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ ของมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครด้วยวิธีง ่ำย ๆ  

เพียงแค่สแกนคิวอำร์โค้ดท่ีแสดงบนหน้ำปก

จดหมำยข่ำว พบกันใหม่ฉบับหน้ำค่ะ

 ที่ปรึกษำ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.กร พวงนาค  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล บรรณำธิกำรบริหำร นายศิริวัฒน์ สายสุนทร ผู ้อ�านวยการกองสื่อสารองค์การ บรรณำธิกำร นางสาวสมพิศ ไปเจอะ  
กองบรรณำธิกำร นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล นายณรงค์กร ประสารแสง  
นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นางสาวชานิตา โฮ่ค�า นางสาวสุพรรษา โพธิกนิษฐ นางสาวมารศรี สรรพนา

กองส่ือสารองค์การ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

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

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

มทร.พระนคร รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจ�าปี 2565 

ชูนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

 ผศ.ศรัทธา แข ่ง เพ็ญแข ผู ้ช ่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร และนางสาวมัลลิกา  
วีระสัย รักษาราชการแทนผู ้อ�านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา เป็นผู ้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข ้ารับรางวัล
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจ�าปี 2565 จาก 
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ
รับโล ่เกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบรณรงค์ 
ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจ�าปี 2563-2565  
จากสมาพันธ ์ เค รือข ่ ายแห ่ งชา ติ เ พ่ือสั งคมไทย 
ปลอดบุหร่ี โดยศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ ่าสวัสดิ ์ 
นายกแพทยสภา เป็นผู้มอบรางวัล ในงานการประชุม 
มหกรรมวิชาการฟ ้ า ใส และประชุมใหญ ่สามัญ 
สมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาติเพือ่สงัคมปลอดบหุรี ่ประจ�าปี  

เรื่องก�าหนดช่ือหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ 
ท่ีให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ
ท่ีจัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะมี 
รัว้ล้อมหรอืไม่กต็าม รวมท้ังบรเิวณภายนอกมหาวทิยาลยั 
นับระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เป็น
เขตปลอดบุหร่ีท้ังหมดฯ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย
ก�าหนดให้ทั้ง 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช  
และศูนย์พระนครเหนือ จัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่นอกอาคาร 
ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร 
ส�านักงาน และบริเวณอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามท่ี
กฎหมายก�าหนด และหมั่นให้เจ้าหน้าท่ีดูแลไม่ให้มีการ
สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างสม�่าเสมอ  
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เลิกบุหรี่  
เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นโทษของบุหรี่ 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ เรื่องโทษของการสูบบุหรี่  
ถือเป็นอีกก้าวในการลดพื้นท่ีของผู ้สูบบุหรี่ให้แคบลง  
เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี  
100 % นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อรณรงค์ 
เลิกสูบบุหรี่อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมกีฬา หรือการสอดแทรกความรู ้ เกี่ยวกับ 
การสูบบุหรี่  ตลอดจนระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 
ท่ีส ่ ง เสริมให ้นักศึกษาสนใจการท�ากิจกรรมแทน 
การสูบบุหรี่

ลดค่าสมัคร 50% เลือกผ่อนช�าระได้
 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.
พระนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 และปัญหาทางเศรษฐกจิของประเทศ 
ท�าให้หลายครอบครวัขาดรายได้ในการเลีย้งดคูรอบครวั 
เพื่อบรรเทาผลกระทบในเบ้ืองต้นและป้องกันไม่ให ้
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ  
จึงมีมาตราการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่ก�าลังเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี โดยลดค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ
ประจ�าปีการศึกษา 2565 จ�านวน 50% ทุกระดับ 
การศึกษา (ยกเว้นระบบ TCAS65 รอบ 3) และสามารถ
ผ่อนช�าระได้ 4 งวด ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบทีแคส  
(TCAS) รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ระหว่างวันที่ 2 - 10 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ส ่วนระดับ
ปริญญาเอกเปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ
อตุสาหกรรมเพือ่ความยัง่ยนื) และปรชัญาดษุฎบีณัฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาได้ต้ังแต่บดันี ้-  
23 พฤษภาคม 2565
 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
http://www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
และช�าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์
เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ส�านักส ่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)  
มทร.พระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6305, 
6307, 6636

พฤษภาคม 2565 และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ระหว่าง
วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 โดยเปิดรับ
ทั้ง 9 คณะ และ 1 สถาบัน ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์  
3 . ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น  4 . ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ 5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.คณะศิลปศาสตร์ 8.คณะ 
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น 9.คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ 10.สถาบนั
อัญมณีเครื่องประดับไทยการออกแบบ
 นอกจากนีย้งัเปิดรบัเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 
และปริญญาเอก โดยเปิดรับหลักสูตรมหาบัณฑิต  
ได้แก่ คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการบญัช ีสาขาการจัดการ 
สาขาการเงิน สาขาการตลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์  

2565 ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ ได้เล็งเห็นว่า มทร.พระนคร  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์
ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
อีกทั้งมีผลงานการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
เป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์
 ผศ.ศรัทธา เป ิดเผยว ่า  ในหลายป ี ท่ีผ ่ านมา  
มทร.พระนคร ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา 
สู ่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เพื่อให้
นักศึกษาหลีกเลี่ยงควันจากบุหรี่  ซึ่งจะส่งผลอันตราย 
ต่อสุขภาพ และลดจ�านวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553  

โค้งสุดท้าย!! รับ น.ศ. ใหม่ ปี 65 ผ่าน TCAS - บัณฑิตศึกษา
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 แก้วชวีภาพและแก้วเซรามกิ (bioactive glasses 

and glass-ceramics) ถูกน�ามาใช้ในการใช้งาน 

ทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติ

ความเข้ากันได้ดีทางชีวภาพกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ 

ป ัจจุบันจึงได ้มีการพัฒนาวัสดุ เหล ่านี้ ให ้มีสมบัติ 

สร้างความร้อนได้และเมื่อท�าการทดสอบความเป็นพิษ

ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต พบว่าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์

ทั้งหมดไม่มีความเป็นพิษกับเซลล์ทุกเงื่อนไข

 ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม  

ในการสังเคราะห์แก้วชีวภาพท่ีมีสารแม่เหล็กนี้ต้องมี

การควบคุมปัจจัยที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิการ

ตกผลึก (Crystallization Temperature) หรืออัตรา 

ในการให้ความร้อนแบบอนุพนัธ์ (Differential Thermal 

Analysis: DTA) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการน�าใช้

ในการรักษาแบบไฮเปอร์เทอร์เมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการลดปริมาณสารแม่เหล็กในแก้วเซรามิกชีวภาพ 

ให้น้อยที่สุด แต่ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี  

เพือ่ให้มสีารตกค้างในร่างกายเหลอืน้อยทีส่ดุเท่าทีท่�าได้  

 “คาดหวังว ่าโครงการประดิษฐ์แก้วเซรามิก 

ชีวภาพ ที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โร-แมกเนติก  

(Ferromagnetic Substances) ระดับนาโนน้ี  

จะสามารถผลิตต้นแบบที่มีจุดขายอันโดดเด่นคือ  

เป็นแก้วเซรามกิชวีภาพทีอ่นภุาคระดบันาโนด้วยเทคนคิ

ที่ง่าย ใช้ต้นทุนการผลิตต�่า ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรม

ด้านวัสดุในกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง และสามารถ

ต่อยอดในการจดสิทธิบัตรของไทยได้อีกด้วย ผู้สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 08 9266 2485”  

ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่าว 

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

อ า จ า ร ย ์ ส า ข า วิ ช า วั ส ดุ ศ า สต ร ์ อุ ต ส าหกร รม  

คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  

จึงได ้ศึกษาวิจัยการควบคุมขนาดของอนุภาคสาร

แม่เหล็กในแก้วเซรามิกชีวภาพ เพื่อให้ได ้ผลของ

สมบัติแม่เหล็กที่เหมาะต่อการน�าไปใช้งานทางด้าน 

Hyperthermia ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 ผศ.ดร.วไิลวรรณ กล่าวว่า การท�าลายเซลล์มะเรง็

โดยใช้ความร้อนแบบไฮเปอร์เทอร์เมีย จะน�าเอาสาร 

แม่เหล็กฝังเข้าไปเฉพาะบริเวณเน้ืองอกมะเร็ง เมื่อสาร 

แม่เหล็กเหล่าน้ันอยู ่ภายใต้สนามแม่เหล็กจะเกิด 

การเหนี่ยวน�าท�าให้เกิดความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 

41-43 องศาเซลเซียส ซึ่งข้อดีของการรักษาโดยใช้ 

การเหน่ียวน�าให้เกิดความร้อนน้ี จะท�าลายแต่เฉพาะ

เซลล์มะเร็ง แต่ไม่ท�าอันตรายต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู ่ 

โดยรอบ ตนจึงท�าการพัฒนากระบวนการผลิตแก้ว

เซรามิกชีวภาพ ที่ประกอบไปด้วยผลึกของสารแม่เหล็ก 

ออกไซด์ โดยการควบคุมขนาดและชนิดของผลึก  

ด ้วยการใช ้กระบวนการทางความร ้อน (heat 

treatment) ในการปลูกผลึกในแก้วชีวภาพ ซึ่งขั้นตอน

การวิจัยประกอบด้วย การเตรียมแก้วเซรามิกชีวภาพ 

45S5 ที่เป็นแก้วทางการค้าและมีการเติมสารแม่เหล็ก

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากนั้นจึงท�าการปลูกผลึก

ในแก้ว เพื่อให้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นแก้วเซรามิกที่มี 

ผลึกนาโนของแม่เหล็ก โดยผลจากการวิจัยในห้อง 

ปฏิบัติการพบว่าแก้วเซรามิกที่ได้ มีเฟสองค์ประกอบ 

ที่ สามารถเข ้ า ได ้ กันกับสารละลายเลือด เทียม  

โดยสามารถแตกตัวให้ไอออนที่สร ้างเซลล์กระดูก  

แสดงถึงความเข้ากันได้ทางชีวภาพของชิ้นงาน อีกทั้ง

สมบัติทางแม่เหล็กที่วัดได้แสดงถึงความเป็นแม่เหล็ก

แบบชั่วคราว และเมื่อให้ค่าสนามแม่เหล็กในระดับ 

ทีไ่ม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ชิน้งานแก้วเซรามกิสามารถ

ทางแม่เหล็กเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในทาง 

การแพทย ์ เพิ่ มขึ้ น  น่ันคือการ รักษาโรคมะเ ร็ ง  

โดยเฉพาะในกรณีการน�าวัสดุปลูกถ่ายทดแทนกระดูก 

(bone grafts) โดยใช้ความร้อนแบบไฮเปอร์เทอร์เมีย  

(Hyperthermia) ซ่ึง ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล  

นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็ง
ผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพ
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ครุศาสตร์ฯ รับไม้ต่อ
เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติด้านสะเต็มศึกษา

 จัดข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส�าหรับ

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสะเต็ม

ศึกษา ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ที่มีนักวิชาการจากทั่วโลกให้ความสนใจ

และเดินทางมาเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง 

โดยป ีนี้  คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม 

มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 6th International STEM 

Education Conference (iSTEM-Ed 

2021) ภายใต้หัวข้อ“Innovating STEM 

Education in The Digital Disruptive 

Era” ระหว่างวันท่ี 10 - 12 พฤศจิกายน 

2564 ณ โรงแรม อมารี พทัยา จังหวดัชลบรุี  

 ส�าหรับการการประชุมวิชาการ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 ในปี 2565 จัดขึ้น

ระหว่างวันท่ี 6 - 8 กรกฎาคม 2565  

ณ โรงแรม เลอชาร ์ม จังหวัดสุโขทัย 

มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

iSTEM-ED เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านวิชาการ อันจะก่อให้เกิด

การพัฒนาในวงวิชาการด้านสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) ของประเทศ และ 

บรูณาการความรูร้ะหว่างศาสตร์วชิาต่าง ๆ   

เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้าน 

เทคโนโลยี ความรู ้ทางด้านวิศวกรรม  

และความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน

มีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสมาคม

วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

วิชาการนานาชาติดังกล่าว

 ทั้งนี้การประชุมวิชาการนานาชาติ

ดังกล ่าว มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือเป ็นการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและส ่ง เสริมการพัฒนา

บุคลากรไทยในด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง

กับ  STEM นักศึกษาได ้ เ รี ยนรู ้ และ

ศึกษาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ส�าหรับน�าไป

ต ่อยอดและประยุกต ์ใช ้ ในการศึกษา  

อันจะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมที่จะมี

นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ท่ีมีความรู ้

ความสามารถในการพัฒนาสังคมต่อไป  

ส ่วนผู ้ เข ้าร ่วมประชุม ประกอบด ้วย  

นักวิจัยจากนานาชาติ คณาจารย์ นักวิจัย 

และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

ของไทย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

ศึกษาศาสตร์ ส�าหรับผู้ท่ีสนใจ สามารถ 

ส่งบทความเข้าร่วมงานได้ท่ี http://www.

istem-ed.com/istem-ed2022/

เรื่อง : งานสื่อสารองค์กร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 วิทยำลัยกำรบริหำรแห่งรัฐ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร บนฐำนคิด “เรำพร้อม 
เป็นผู ้บริหำรชั้นน�ำ ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมที่ก้ำวกระโดดอย่ำงรุนแรง” มีควำมพร้อม 
ที่จะเปิดรับนักศึกษำท่ีสนใจในกำรปรับตัวให้ก้ำวทัน 
ต่อบริบทควำมเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง
ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมีองค์ควำมรู ้
ที่ทันสมัยและสำมำรถมองเห็นภำพอย่ำงเป็นองค์รวม 
เพื่อตอบสนองต่อกำรปรับตัวได้อย ่ำงทันท่วงที 
เข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตร ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรแห ่ง รัฐ Ph.D.  (State 
Administration)

ข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2665 3777 ต่อ 6074-76 , mobile : 09 4564 2618

เรื่อง : งำนสื่อสำรองค์กร วิทยำลัยกำรบริหำรแห่งรัฐ

 นกัศกึษำทีไ่ด้เข้ำมำเรยีนในหลกัสตูรนีจ้ะได้รบัควำมรู้ทีแ่ท้จรงิ จะได้รับเทคนคิในกำรสังเครำะห์ปัญหำทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจำกปัจจบุนันี้ 
มีวิกฤตเข้ำมำ เช่นวิกฤตโควิด 19 และส่งผลต่อเนื่องถึงสภำพเศรษฐกิจถดถอย กำรใช้เทคนิคในกำรสื่อสำรหรือกำรเก็บข้อมูล 
และใช้ Big Data Management น�ำมำประมวลผลและประยุกต์ใช้กับวิชำอื่น ๆ เช่น กำรวิจัยเชิงปริมำณ ผลลัพธ์ที่ได้มำนักศึกษำ
สำมำรถน�ำไปเป็นยุทธศำสตร์แผนงำนที่น�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง หลักสูตรนี้เป็นกำรผสมผสำนเทคนิคตำ่ง ๆ ท่ีดึงจุดเด่นของแนวทำง
ยุโรปและอเมริกำมำรวมกัน

 ผมแสวงหำที่จะเรียนหลักสูตรแบบนี้
มำนำนแล้ว ได้มำเจอที่นี่ มำเรียนก็ได้รับกำร
ถ่ำยทอดอย่ำงดีจำกคณำจำรย์ผู ้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบกำรณ์สูง 1 ปีที่ผ่ำนมำ เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงตัวเองในชีวิตกำรท�ำงำนคือทักษะ
แก้ปัญหำในหน่วยงำนสำมำรถท�ำได้ใกล้ชดิลกึซึง้
และตอบโจทย์ได้อย่ำงตรงประเด็น มีประสิทธิผล
มำกขึ้น

 เป็นนักธุรกิจและเป็นนักสังคมสงเครำะห์ 
ทรำบถึงหลักสูตรนี้ว่ำมีควำมแตกต่ำงแต่น่ำสนใจ  
มีผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ของประเทศ 
มำรวมอยูท่ี่นีจ่งึอยำกได้ควำมรูด้้ำนกำรบริหำรแห่งรฐั 
ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่รับผิดชอบ ท้ังงำนด้ำน
สังคมที่ท�ำอยู ่ ทุกวันน้ีมุมมองโลกแตกต่ำงลึกซ้ึง 
และกว้ำงกว่ำเดิม

รศ.ดร.สมิหรำ จิตตลดำกร 

อำจำรย์ผู้สอนและร่วมร่ำงหลักสูตร

คุณมยุรี เตยะรำชกุล 

ประธำนที่ปรึกษำ 

บริษัท M.J Bangkok Value&Fitting Co.,Ltd

นักศึกษำ รุ่นที่ 1

 กำรจะสร้ำงผู้น�ำระดับประเทศตำมวิสัยทัศน์ของเรำ อย่ำงน้อยผู ้น�ำเหล่ำนั้นจะต้องมี 
คุณสมบัติในเรื่องหนึ่งคือ เป็นผู ้ที่มีองค์ควำมรู ้เท่ำทันที่เป็นสำกลโลกเท่ำทันสถำนกำรณ์ 
ที่ เคลื่อนไปอย่ำงรวดเร็วในทุกวันนี้  อันท่ีสองต ้องเป ็นผู ้ที่สำมำรถประยุกต ์เอำควำมรู  ้
ทีเ่ป็นสำกลแปรไปสูภ่ำคปฏบิตัใิห้ได้อย่ำงผสมกลมกลนืและข้อทีส่ำมต้องเป็นผู้มีคณุลกัษณะทีดี่ของ
กำรเป็นผู้น�ำทั้งในมิติควำมรอบรู้และคุณธรรมในแบบที่สังคมไทยยอมรับได้

ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ 

อำจำรย์ผู้สอนและร่วมร่ำงหลักสูตร

คุณทรงพล สวยสม 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนก่อสร้ำง

ชลประทำนขนำดกลำงที่ 11

นักศึกษำ รุ่นที่ 1
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เปิดใจบัณฑิต เรียนอย่างไรให้ได้เกียรตินิยมเหรียญทอง 
 ปกติแล้วหากไปถามเหล่าพี่ ๆ บัณฑิต ว่าท�ายังไงให้ได้เกียรตินิยมก็คงจะได้ค�าตอบว่า ต้ังใจเรียน อ่านหนังสือ

เยอะ ๆ เก็บเกรดวิชาทฤษฎีหรือท�าคะแนนส่วนทฤษฎีให้เยอะ ๆ แล้วเกรดจะสูงได้ง่าย แต่มันอาจไม่ง่ายเลยกับการ

เรยีนการสอนในยุคโควดิ-19 ทีทุ่กคนต่างยงัคงต้องแสวงหาความรู้แบบยคุนวินอมอล โดยการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ควบคู่กับออนไซต์ ซึ่งหากหลายคนละเลย เรียน ๆ เล่น ๆ สบายมากไปหน่อย บางครั้งอาจท�าให้เกรดน้อง ๆ ตกลงได้

อย่างง่ายดาย เกริ่นมาขนาดนี้แล้วมาเข้าสู่เคล็ดลับดี ๆ ของเหล่าบัณฑิตเกียรตินิยมกันดีกว่า ว่าแต่ละคนเรียนอย่างไร

ในยุคออนไลน์ แต่ยังได้เกียรตินิยมเหรียญทองมาให้ภูมิใจ ซึ่งน้อง ๆ นักศึกษาคนไหนอยากได้เกรดดี ๆ สามารถน�าไป

ท�าตามได้ รับรองว่าความฝันไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

จะถูกหรือผิด หากไม่เข ้าใจก็จะสอบถามอาจารย์ในคาบเรียน หรือค้นคว้าข ้อมูลเพิ่มเติมทีหลัง นอกจากจะเข้าใจมากขึ้น 

ยังท�าให้ได้รู ้ข้อมูลมากขึ้นอีกด้วย ส่วนช่วงเรียนออนไลน์ยิ่งเป็นช่วงท่ียากมากท�าให้เราต้องปรับตัวอย่างมาก ดังนั้นจะโฟกัสกับ 

การเรียนตรงหน้า และถามมากขึ้น หมั่นท�าความเข้าใจบทเรียนและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นกล้าถาม กล้าตอบ และตั้งใจอยู่เสมอ

นำงสำวอมรสตรี จันทร์บุญเพียร (เฟิร์น) 

คณะบริหำรธุรกิจ ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด) เกรดเฉลี่ย 4.00

 หลักในการเรียนคือ ตั้งใจอยู่เสมอท้ังเรื่องสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย นอกจาก 

ช่วยให้คะแนนดียังช่วยพัฒนาความสามารถ มีการตั้งเป้าหมาย แต่ไม่กดดันตนเอง  

เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันไปสู่จุดหมายที่ได้ผลดี และหมั่นหาเวลาสรุปเนื้อหาบทเรียนอยู่เสมอ  

เพื่อที่ก ่อนสอบจะเป็นตัวช่วยให้จ�าบทเรียนได้ทั้งหมดแม้มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย 

ก็ตาม นอกจากนี้ ให ้ คิดตามขณะที่ เรียน ตอบค�าถามในชั้นเรียน ไม ่ว ่าค�าตอบนั้น 

ถามอาจารย์ได้ในคลาส หาค�าตอบตั้งแต่ตอนนั้น ถ้าท�าแบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาติวหรือทบทวนซ�้า ๆ นอกจากนี้ต้องส่งงานให้ครบ  

เวลาสอบก็ให้ตั้งใจแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไป ท�าทุกอย่างให้สนุกแล้วผลงานจะออกมาดี ส่วนในช่วงที่ผ่านมาได้เรียนออนไลน์  

ยิ่งเป็นช่วงท่ีต้องตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิม พูดคุยปรึกษากับเพื่อนกับอาจารย์ให้มากขึ้น จะได้ไม่เหงา ไม่เครียด ย่ิงเรียนอยู่ที่บ้านย่ิงต้องตั้งใจ  

ตื่นขึ้นมาอาบน�้าแต่งตัวให้สดใสจะได้มีแรงในการเรียน เป็นก�าลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนขอให้สนุกกับการเรียนและผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่าง

โดยเร็ว

นำงสำวกิตินำฏ มหำสิงห์ (มิลล์) 

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปริญญำเทคโนโลยีบัณฑิต 

(เทคโนโลยีเสื้อผ้ำ) เกรดเฉลี่ย 3.95

 การเรียนที่สาขาส ่วนใหญ่จะเน ้นไปทางด ้านปฏิบัติ  เทคนิคที่น�ามาใช ้ ก็คือ  

ชั่วโมงแรกก่อนเรียนอาจารย์จะชี้แจงแผนการเรียนในเทอมนั้น ๆ ว่าต้องเรียนอะไรบ้าง  

บางคนอาจคิดว่าไม่ส�าคัญแต่หากเราต้ังใจฟังจริง ๆ จะสามารถรู ้แนวข้อสอบได้ตั้งแต่ 

ตอนนั้นเลย ที่ส�าคัญเราจะได้เตรียมตัวดูเนื้อหาคร่าว ๆ ไว้ก่อน เวลามีข้อสงสัยจะได้ 

นำยกฤษบดินทร์ สุพรรณดี (เกม) 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ปริญญำเทคโนโลยีบัณฑิต 

(กำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม) เกรดเฉลี่ย 3.82

 เคล็ดลับการเรียนให้ได้เกียรตินิยมของผมคือ ตั้งใจเรียนทุกวิชา ต้องเข้าเรียนทุกครั้ง  

พยายามไม่ลาไม่ขาดเรียนถ้าไม่จ�าเป็นจริง ๆ และต้องส่งงานให้ครบตามที่อาจารย์สั่ง  

ส่วนช่วงใกล้สอบจะมีการจัดติวในกลุ่มเพ่ือน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซ่ึงพอนัดติว 

กับเพื่อน ๆ ก็เท่ากับว่าได้ทบทวนความรู้เข้าใจอีกครั้งก่อนสอบด้วย

ก็ท�าให้เต็มที่ ไม่ได้เคร่งเครียดว่าต้องท�าให้ได้คะแนนเต็ม แต่ท�าให้เต็มที่ที่สุดตามเกณฑ์ของตัวเองว่าต้องไม่ต�่ากว่าเท่าไหร่  

โดยหลัก ๆ ก็เน้นการเรียนให้มีความสุข แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรียน ส่วนช่วงที่เรียนออนไลน์จะขยันเข้าเรียนทุกครั้ง แล้วก็ส่งงานให้ครบ 

ตามที่อาจารย์สั่ง ถ้ามีข้อสงสัยก็ให้รีบสอบถามอาจารย์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับที่อาจารย์สั่ง

นำงสำววรกำนต์ บุตรสำร (ป๊อปแป๊ป) 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต 

(วัสดุศำสตร์อุตสำหกรรม) เกรดเฉลี่ย 3.94

 โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเรียนให้ได้เกียรตินิยม แต่เพียงแค่รู ้สึกว่า 

จะต้องต้ังใจเรียน และสนุกไปกับการเรียนก็เท่านั้น เวลาเรียนหากสงสัยตรงไหนก็ถาม 

อาจารย์ในห้องเรียนเลยทันที เพราะหากเราเข้าใจในบทเรียนตั้งแต่ในห้องเรียนแล้ว  

เวลาทบทวนก่อนสอบก็ไม่ต้องเน้นจ�าอะไรมาก ถ้าเราเข้าใจเนื้อหา เวลาท�าข้อสอบ 

วิชาไหนที่แข็งเราก็พยายามท�าเต็มที่ให้ได้คะแนนท่ีดีท่ีสุด วิชาไหนที่อ่อนเราก็ต้องทบทวนและศึกษามากขึ้น แต่ทุกอย่างไม่กดดัน 

ตัวเองท�าแค่พอไหว และสุดท้ายแล้วคิดว่าคงไม่มีใครเก่งไปทุกอย่าง แต่ถ้าพยายาม เราก็ย่อมท�าทุกอย่างส�าเร็จจนได้ในที่สุด

นำงสำวอณุธิดำ ด้ำนเนำลำ (ยุ้ย) 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธำ) เกรดเฉลี่ย 3.83

 สิ่งที่ยึดมั่นและท�าในการเรียนคือการต้ังเป้าหมาย วางแผน และลงมือปฏิบัติ ความรู้สึก 

ที่อยากเรียนให้ได้เกียรตินิยมไม่ได้มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เกิดขึ้นตอนปี 1  

เทอม 1 ที่หลังสอบแล้วเกรดออกมาได้ A ทุกรายวิชา จึงท�าให้รู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจเราก็ท�าได้  

จากนั้นจึงได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องเรียนให้ได้เกรดที่ดี ๆ พอต้ังเป้าหมายแล้วเราก็วางแผน  

เรื่องเรียน และอย่างสุดท้าย รู ้จักตัวเอง เราเลือกคณะ และสาขาที่ชอบ ต้องตั้งใจเรียน และท�าทุกอย่างให้สุดความสามารถ  

ทุกอย่างก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

นำยเมธำสิทธิ์ ตั้งเรือนรัตน์ (ฟรุตตี้) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ปริญญำคหกรรมศำสตรบัณฑิต 

(อุตสำหกรรมกำรบริกำรอำหำร) เกรดเฉลี่ย 3.95

 ในช่วงเรยีนออนไลน์อย่างแรกเลยเพือ่ไม่ให้หลุดจากเป้าหมาย เราต้องสร้างเป้าหมาย (Goal)  

ในเทอมช่วงโควดิทีไ่ม่ได้เรยีน on-site มอีปุสรรคในเร่ืองของอปุกรณ์การส่ือสาร ดังนัน้อย่างแรกคือ 

ต้องตั้งใจเรียนในคาบเรียนให้เข้าใจครบถ้วนมากที่สุด อย่างที่สองต้องหาความรู้จากภายนอก  

เช่น หนังสือ หรืองานวิจัยต่าง ๆ อย่างที่สาม เพื่อนทั้งในสาขา หรือในห้องเรียนที่ช่วยปรึกษา 

ก็จะสอนเพื่อน ๆ เพ่ือทบทวนความเข้าใจอีกคร้ัง ในการสอบก็จะใช้เทคนิค คือ "จงเข้าใจให้มากกว่าจ�า" ผมมองให้ทุกวิชานั้นส�าคัญ 

ทั้งหมดไม่ว่าจะหน่วยกิตมากหรือน้อย เน้นเก็บคะแนนให้ครบทุกช่อง จิตพิสัยก็ควรใส่ใจด้วยไม่ขาด ลา มาสายบ่อย ด้านคะแนนเก็บ 

ต้องส่งงานให้ครบ และคะแนนสอบของแต่ละบุคคลอยู่ที่การเตรียมตัว ให้ทบทวนให้ดี และตั้งใจท�าให้ดีที่สุดในทุก ๆ วิชา

นำยพสิษฐ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ (คิม) 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ปริญญำครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกรดเฉลี่ย 3.80

 ส�าหรับตัวผมเองส่วนใหญ่จะเรียนแบบต้ังใจฟัง สงสัยตรงไหน หรือตรงไหน 

ตามไม ่ทันจะถามอาจารย ์เลยในทันที แต ่หากเนื้อหาที่ เ รียนของหัวข ้อนั้นมีเยอะ  

ก็จะเก็บค�าถาม ข้อสงสัยถามอาจารย์นอกเวลา หรือหาค�าตอบและความรู้เพิ่มเติม 

จากแหล่งอื่น ๆ ส�าคัญท่ีสุดคือการท�างาน (การบ้าน) ด้วยตัวเอง และหากมีเวลา 

ไปในตัวอีกด้วย ส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจต้องทบทวนบ่อย ๆ และเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ส�าคัญที่สุดต้องไม่ต้องเครียดจนเกินไป  

แค่รู้ว่าเวลาไหนต้องท�าอะไร และท�าให้ดีที่สุดก็พอ

เรื่อง : พุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล

นำงสำววชิรำภรณ์ เกื้อกูลรำษฎร์ (เนิร์ส) 

คณะศิลปศำสตร์ ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต (กำรโรงแรม) เกรดเฉลี่ย 3.92

 ช่วงที่ผ่านมาเรียนออนไลน์ แต่สิ่งที่ท�าให้เกรดไม่ตก ใช้เทคนิคคือ เตรียมอุปกรณ ์

ให้พร้อม หาสถานที่เรียนที่คนไม่พลุกพล่าน short note ส่วนท่ีส�าคัญ และจดเป็นภาษาของ 

ตัวเองเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ผู ้สอนในทันที และก่อนสอบ 

จะทบทวนสิ่งที่ เรียนมาท้ังหมด โดยการอ ่านหนังสือคนเดียวและกับเพื่อน ๆ เพราะ 

การอ่านหนังสือกับเพื่อนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อให้เราเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

เสริมจากเรื่องที่เรียน ที่อาจารย์สอนในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ดูเนื้อหาเรียนล่วงหน้าเรื่องถัดไป ในวิชาปฏิบัติก็ดูคลิปเสริมเช่นกัน 

และซ้อมท�าก่อนมาสอบจริง วิธีที่จะท�าให้ผ่านช่วง Final มาได้ คือ โน้ตงานทุกอย่างรวม ๆ ไว้ก่อน แล้วเรียงความส�าคัญ ท�าทีละอย่าง  

ส่วนเคล็ดลับการอ่านหนังสือ คือ ตอนเรียนขีดไฮไลท์ไว้ ก่อนสอบอ่านโดยรวม ๆ อ่านซ�้าแล้วเขียนสรุปที่คิดว่าจะออกสอบ  

สรุปแล้วอธิบายให้เพื่อนฟัง ไม่ใช่แค่การจ�า แต่เป็นการเข้าใจในเนื้อหาจริง ๆ

นำงสำวนำถนภำ ประกิระสำ (ตังหวำย) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ปริญญำคหกรรมศำสตรบัณฑิต 

(อำหำรและโภชนำกำร) เกรดเฉลี่ย 3.98

 อาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่เราเลือกเรียนในสิ่งที่มี passion ท�าให้เรื่องเรียนเป็นเรื่อง 

สนุก challenge ตัวเองทุกวัน ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก็มีเที่ยวสังสรรค์สนุก ๆ กับเพื่อนบ้าง 

ตามปกติ ท�ากิจกรรมด้วย แต่ไม่ทิ้งการเรียน ในห้องเรียนก็จะโฟกัส และกลับมาทบทวน 

เรื่องที่เรียนไปวันนี้หลังจบคลาสทุกครั้ง และศึกษาหาดูคลิปใน You Tube เพื่ออธิบาย 
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ข่าวต่อหน้า 1
• พิธพีระราชทานปริญญาบตัร
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา 
โปรคเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ปฏิบั ติพระราชกรณี ยกิ จแทนพระองค ์  ในพิ ธ ี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�าป ี 
การศึกษา 2562 ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อส�าเร็จ 
การศึกษาแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความส�าเร็จ 
ในอาชีพการงานเช ่นเดียวกัน แต ่การประกอบ 
กิจการงานให้ประสบความส�าเร็จนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องก�าหนดเป้าหมายในการท�างานให้เหมาะสม  
คือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพ และพื้นฐาน 
ปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่ ทั้งนี้ เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไป  
อาจท�าให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้จนล้มเลิก 
เสียกลางคัน ส่วนเป้าหมายที่ต�่าเกินไป ก็ไม่ก้าวหน้า 
และไม่เป ็นประโยชน์ ทุกคนจึงต ้องส�ารวจตัวเอง 
อย่างถี่ถ้วน ให้ทราบชัดถึงความรู้ ความถนัด และ 
ความสามารถทุกด้านของตน แล้วก�าหนดเป้าหมาย 
ในการท�างานให ้พอเหมาะพอดี เมื่อมี เป ้าหมาย 
ที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถก�าหนดวิธีการและขั้นตอน 
การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงขอให้บัณฑิต 
พิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้อง แล้วลงมือ 
ปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริง  
จนบร รลุ ถึ ง ค ว ามส� า เ ร็ จ  ใ นพ ร ะปรม า ภิ ไ ธ ย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ขออวยพรให้บัณฑิต 
ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี
จงทั่วกัน
 สม เ ด็จพระกนิษฐาธิ ร าช เจ ้ า  กรมสม เด็ จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทาน 
พระราโชวาทแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา 2563 ความว่า  
การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น มิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้ 
หลกัวิชาแต่เพยีงอย่างเดยีว หากแท้จริงยงัเป็นการฝึกฝน 

อบรมจิตใจ รวมท้ังความประพฤติปฏิบัติด้วย เหตุนี้  
ผู้ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นอกจากจะต้องมีความรู ้
ดีแล้ว จึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤต ิ
ปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 4 ประการ ประการแรก ต้องมี 
วิจารณญาณท่ีถูกต ้องเ ท่ียงตรง ในการพิจารณา 
แยกแยะ และวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ประการ 
ที่สอง ต้องมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที ่
ทุ กด ้ านของตนให ้ส� า เ ร็ จผลเป ็นประโยชน ์แท ้  
ประการที่สาม ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในความด ี
ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่ว ทางเสื่อม ประการที่สี่  
ด ้องมีความอดทนเข ้มแข็ง ไม ่หวั่นไหวย ่อท ้อต ่อ 
อุปสรรคปัญหาใด ๆ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณา 
คุณสมบัติท้ัง 4 ประการนี้ของตนแล้ว เร่งสร้างเสริม 
ในส่วนที่ยังบกพร่องแต่ละคนจะได้ช่ือว่าเป็นบัณฑิตแท ้ 
ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า  
ให ้แก ่ตนเองและชาติบ ้านเมืองได ้อย ่างสมบูรณ์  
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ 
มีความสุขความส�าเร็จในชีวิตและกิจการงานจงทั่วกัน
 ส�าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34  
ประจ�าปีการศึกษา 2562 วันที่  8 มีนาคม 2565  
มีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน  
2,025 คน จากจ�านวนบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 
ทั้งสิ้น จ�านวน 3,345 คน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม จ�านวน 151 คน คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ จ�านวน 428 คน คณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน จ�านวน 200 คน คณะบริหารธุรกิจ  
จ�านวน 1,400 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ�านวน 125 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 569 คน  
คณะศิลปศาสตร์ จ�านวน 236 คน คณะอุตสาหกรรม 
สิ่ ง ทอและออกแบบแฟชั่ น  จ� านวน  122  คน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ�านวน 
114 คน 
 นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ยกย่องบุคคล 
ผู ้ประกอบคุณงามความดีและประสบความส�าเร็จ 
ในชี วิตด ้ วยการมอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ ฯพณฯ เขียว กัญญารึทธ์  
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางอ�าภา  
พฤทธิ์ขจรชัย (เจียรกิตติกุล) ปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ นายทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์  

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเวชยันต์  
เฮงสุวนิช ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒ์ิ ปริญญาศิลปศาสตร 
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์และนางสาวปนดัดา สวุรรณานนท์  
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 ในส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35  
ประจ�าปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 มีนาคม 2565  
มีบัณฑิต เข ้ า ร ่ วมพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร  
จ�านวน 2,171 คน จากจ�านวนบัณฑิตที่ส� า เร็จ 
การศึกษาทั้งสิ้นจ�านวน 3,266 คน ประกอบด้วย  
คณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรม จ� านวน 163 คน  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ�านวน 431 คน  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ�านวน 228 คน คณะ 
บริหารธุรกิจ จ�านวน 1,434 คน คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี จ�านวน 100 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จ�านวน 458 คน คณะศิลปศาสตร์ จ�านวน 281 คน  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จ�านวน  
87 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
จ�านวน 84 คน 
------------------------------------------------------
• จับมือวังช้างอยุธยา 
 ผศ .ดร .ณั ฏฐ ์ ชยธร  วั ท ธิ ก รสิ ริ กุ ล  ผู ้ ช ่ ว ย 
อธิการบดีฝ ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ  
กล่าวว่า โอกาสน้ีตนมีโอกาสได้พบปะ และพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ เจ้าของวังช้างอยุธยา 
แลเพนียด คือ Ms. Ewa Narkiewicz, the Director  
o f  Communicat ion ,  E lephants tay  และ  
Ms. Michelle Reedy ซึ่งเป ็นชาวต่างชาติที่ ได ้
บอกเล ่า ถึงความประทับใจในเมืองไทย รวมถึง 
ความรักและความผูกพันกับช ้างไทย จนกระทั่ ง 
ได ้ ถื อ เอาวันที่  13  มีนาคมตรงกับวันช ้ า ง ไทย  
โดยส่วนตนมองว่านับเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการลงนาม 
ความร ่ วมมือครั้ งนี้  มี วั ต ถุประสงค ์ เพื่ อ เตรี ยม 
ความพร ้อมด ้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา  
พร ้อมเสริมทักษะและประสบการณ ์ที่ จะ เข ้ าสู  ่
ระบบการท�างาน ให้นักศึกษาค้นหา พัฒนาศักยภาพ 
ของตนได ้อย ่ าง เหมาะสม เป ็นบัณฑิตคุณภาพ  
รวมทั้งก่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
ได้มาตรฐานตรงความต้องการของอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
และชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ที่ส�าคัญคือให้ทุกคน 

ได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของช ้าง และยกย ่อง 
ให้เกียรติช้างว่า เป็นสัตว์ที่มีความส�าคัญต่อชาวไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 ผ ศ . ด ร . ณั ฏ ฐ ์ ช ย ธ ร  ก ล ่ า ว ถึ ง ข อ บ เ ข ต 
ความร ่วมมือกันครั้ ง น้ีว ่า เป ็นการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการ 
เรียนรู ้ทางวิชาการและวิชาชีพ และความร่วมมือ 
ในการจัดการศึกษา การฝึกอบรม เอกสารทางวิชาการ  
การสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อนักศึกษาและบริษัท รวมทั้งความร่วมมือในการ 
วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ที่เป็นประโยชน ์
ต่อนักศึกษาและบริษัท ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
เกี่ ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมท ่องเที่ ยวและ 
การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย นอกจากนีย้งัแลกเปลีย่น 
ความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว 
และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการ 
สนับสนุนในการจัดการเผยแพร่ความรู ้ทางวิชาการ 
และประสบการณ์ผ่านนิทรรศการและประชุมวิชาการ 
ทั้งในและต่างประเทศด้วย
 มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านวิชาการ  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ประกอบการหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้าน 
การท่องเที่ยว ได้จัดการเรียนการสอนในสังกัด สาขา 
การท ่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร ์โดยเฉพาะ ซึ่ งใน 
อนาคตเช่ือว่าต้องการมีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน 
กับ บริษัท วังช้างอยุธยาแลเพนียด จ�ากัด ในด้าน 
ต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการ การบริการสังคม และการวิจัย  
ที่ผ ่านมาทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานที ่
ท ่อง เที่ ยวส� าคัญมากมายทั้ งทางบกและทางน�้ า  
มีนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยว 
จ�านวนมากในแต่ละปี ที่ส�าคัญคือการขี่ช้างชมเมือง  
ไหว ้พระ และรับประทานอาหารตามร ้านอาหาร 
ล้วนแต่สร้างรายได้จ�านวนมหาศาล ดังนั้นความร่วมมือ 
ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 
สามารถ ดึง นักท ่อง เ ท่ียว ให ้ เดิ นทางมาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาได้อีกด้วย
-----------------------------------------------------

• บัณฑิตมีงานท�า
 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร. 
พระนคร เปิดเผยว่า จากผลการส�ารวจการมีงานท�า 
ของบัณฑิต มทร.พระนคร ประจ�าปีการศึกษา 2562  
พบว่า จ�านวนบัณฑิตจบใหม่มีอัตราการมีงานท�า 
ร้อยละ 83 และในปี 2563 ร้อยละ 73 แสดงให้เห็น 
ถึ ง ศั กยภาพของบัณฑิ ตภาย ใต ้ อั ตลั กษณ ์ ขอ ง 
มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตนักปฏิ บัติ  ใฝ ่ รู ้  สู ้ ง าน  
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม นั้นเป็นที่ต้องการ 
ของตลาด และในช่วงเวลาสองปีที่ผ ่านมา ทั่วโลก 
จะเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) อาจท�าให้ภาวะของการจ้างงาน 
ชะลอตั ว  แต ่ ใ นทา งตร งกั นข ้ าม โลก ได ้ มี ก า ร 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งส�าคัญในการใช ้
ช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า บัณฑิตต้องหมั่น 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะในด้านของภาษา  
และเทคโนโลยี นอกจากนี้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พึงพอใจต่อ 
บัณฑิตของ มทร.พระนคร ค่อนข้างสูง
 นายสกล เกษสุวรรณ์ กรรมการผู้ประกอบการ  
บริษัท เจ เค พรีซิชั่น จ�ากัด กล่าวว่า บัณฑิตของ  
มทร.พระนคร ส่วนใหญ่เรียนรู ้งานได้เร็ว มีทักษะ 
พื้นฐานทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งยังมีวินัย  
มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิต มทร.พระนคร ได้เป็นอย่างดี
 ขณะทีน่างสาวสกัุญญา เตชะอารรัีตน์ ผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน กล่าวว่า 
บัณฑิตของ มทร.พระนคร ได้น�าความรู้ ความสามารถ 
จากในห้องเรียนมาใช ้กับการท�างานในสนามจริง 
ได ้ เป ็นอย ่ างดี  ที่ ส� าคัญคือมีประสบการณ ์จาก 
การสหกิจศึกษาแล ้ว ส ่งผลให ้บัณฑิตตระหนักรู ้  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี อันก่อให ้
บัณฑิตเ กิดการเรียนรู ้  เข ้ าใจในวิถีชีวิต เห็นถึง 
ความส�าคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า  
จึงเป ็นบัณฑิตคุณภาพตรงตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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สัมมนาออกแบบสไตล์มินิมอล
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
โดยนักศึกษารายวิชา Seminar in Industrial 
Product Design 2/2564 ปอผ. 3/2 จัดการสมัมนา
ออนไลน์หัวข้อ TONE COLOR OF MINIMAL 
STYLE FOR DESIGN โดยมี ผศ.ดร.อาณัฏ  
ศิริพิชญ์ตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอด 
ความรู้เก่ียวกับสีที่ถูกน�ามาใช้กับงานศิลปะสไตล ์
มินิมอล หรือการผลิตสินค้าที่มีดีไซน์แบบมินิมอล 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งทอปรับปรุงภูมิทัศน์
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น  บูรณาการการเรียนการสอนกับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเพ้นท์ก�าแพง 
ส่วนต่าง ๆ  ของอาคารเรยีน  เป็นการน�าความรู้ 
ที่ได้จากการเรียน สร้างทักษะ แสดงออกถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ จาก 
ความร่วมแรงร่วมใจของบคุลากรและนกัศกึษา 
จนเกิดเป็นผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์บริเวณ
พื้นที่โดยรอบอาคารเรียน

บริหารฯ จัดแข่งขัน
อีสปอร์ต 2021
 คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขัน ROV 
รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ภายใต ้
โครงการ BUS-GAME E-Sport 2021  
(Online) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ในการพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพระดับสากล 
อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องของนักกีฬา
ในการเล่นกีฬา E-Sport ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ 
การสื่อสาร การท�างานร่วมกันเป็นทีม และ
ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬา E-Sport  
ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพสร้างรายได ้
และห่างไกลจากอบายมุข

จัดตกแต่งดอกไม้ต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์  ได ้ รับมอบหมายจาก
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล ให้ด�าเนินการ
จัดตกแต่งดอกไม้เพ่ือให้การต้อนรับ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี  
ยาคบ (The Honourable Dato’ Sri lsmail Sabri Yaakob)  
นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ ตึกไทยคู ่ฟ้า และ 
ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล ซ่ึงคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์  คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่ง

น.ศ.วิศวกรรมศาสตร์ 
รับพระราชทานเหรียญ
รางวัลเรียนดี
 น ายอ รัณย ์  โ ร ้ ด  นั ก ศึ กษ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานเหรียญ
รางวัลเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95 
จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ประจ�าปี 2564 ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
เป ็นผู ้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล ณ 
ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพมหานคร

มอบส่ิงของ ส่งต่อ ร.ร.สอนคนตาบอด
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าโดย ผศ.ดร.วรินธร  
บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู ้แทน 
ในการน�าสิ่งของที่คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ได้ร่วม 
บริจาค อาทิ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า ปฏิทิน ไปมอบ 
ให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และกองทัพบก เพื่อน�าไป 
ส่งต ่อให้โรงเรียนสอนคนตาบอด ณ อาคารเสนาธิป ัตย์  
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และกองทัพบก

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการ
ป ัจฉิมนิ เทศนักศึกษา หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ป ี  
(รหสั 60) และนกัศกึษาหลกัสตูร อส.บ. 2 ปีต่อเนือ่ง  
(รหัส 63) (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจ�าป ี
การศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์มีการบรรยาย
ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ : คนส�าราญ 
งานส�าเร็จ” โดย ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ ์  
ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
และการบรรยายในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง” 
โดยคุณอวิกา คูหาสวัสด์ิ บริษัท ท็อปกัน จ�ากัด 
(JOBTOPGUN)

คว ้ามงกุฎมิสแกรนด ์สตูล 
2022
 ขอแสดงความยินดีกับ ใบเตย อักษร  
เบ็ญจนิรัตน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร ์  
ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวด 
มิสแกรนด์สตูล 2022

 เปิดหูเปิดตา! คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ร่วมกับ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) น�านักศึกษาและอาจารย ์  
สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ จัดบริการวิชาการทางสังคม ด้านการ
ตัดเย็บ ออกแบบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 
และสุภาพสตรี ณ ชุมชนบ้านรางจิต จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นชุมชนทอผ้าขาวม้า 
ในโครงการ Creative Young Designer Season 2 เพื่อให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านภูมิปัญญาการทอผ้า และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ะหว่างชุมชนกบัมหาวทิยาลยัในการเชือ่มโยง สานสมัพนัธ์และพฒันา
ขับเคลื่อนงานไปพร้อม ๆ กัน
 กองนิติการ จัดโครงการการจัดการความรู ้ (KM) เรื่องความรักกับ 

กฎหมาย เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ความรู้ 
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้อง  
ซึ่งภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ในหัวข้อความรักกับกฎหมาย  
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้บริหาร มทร.พระนคร ประกอบด้วย 
พ.อ.ปณต เขตสันเทียะ ที่ปรึกษา มทร.พระนคร พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ อดิเรก 
สว.ส. สน.นางเลิ้ง ดร.เบญจ์ พรพลธรรม ผู ้ประนีประนอมประจ�าศาล
อุทธรณ์ ภาค 9 และศาลยุติธรรม คุณภูมิวัฒน์ รัตนผล อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ  

ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณทุฑลบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล 
และ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้อ�านวยการกองนิติการ
 พลังงานทดแทนในอนาคต เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ! ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 

อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทน 
จาก Beijing Huatec Information Technology Co.,Ltd สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผู้เชี่ยวชาญการจัดการศึกษา และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  
น�าโดย Miss Sasha Luo, Project Manager in Thailand โดยร่วมหารือ 
จัดท�า โครงการสถาบันจิ่ง ซ่ือ (Jingshi Institute) เพื่อแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ระยะส้ัน รวมถึงแลกเปล่ียนนักศึกษา และบุคลากร อันเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส�านักงาน
อธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)
 สุดว้าวกับผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น! กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  

จัดโครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด ่น  
มทร.พระนคร ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการประกวดปรากฎว่า  
น.ส.กนกวรรณ พุ ่มขจร นักศึกษาคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์และ 
การออกแบบ ได้รบัรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานนวัตกรรมสหกิจศกึษาดเีด่น  

น .ส .กาญลดา  โชติ ม งคล เดชา  และนายวร เมธ  เจริญพารา กุล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยดีเีด่น และ น.ส.ยพุาวด ีอดุมผล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ 
การจัดการดีเด่น 
 เติมเต็มความรู ้ กันจ้า! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

จดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ครอืข่ายชมุชนนกัปฏบิตั ิประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้และประสบการณ ์
ด ้านการจัดการศึกษาของชุมชนนักปฏิบัติ  และสร ้างแนวปฏิบัติ ท่ีดี 
ในการด�าเนินงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์  
และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 50 คน ทั้งนี้มีกิจกรรมการบรรยาย
การด�าเนินการเก่ียวกับการจัดโครงการบริการสังคม (จัดหารายได้)  
จากทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท�าผลงานเพื่อเข้าสู ่
ต�าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน จากทีมงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น

เรื่อง : ณรงค์กร ประสารแสง

Gossip

จับมือวอศ.ธนบุรี หนุนโอกาสทางการศึกษา
 ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณสุนทรี อาจทวีกุล 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี (วอศ.ธนบุรี) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือการบูรณาการในด้านการจัดเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงาน 
ทางวิชาการของบุคลากรร ่วมกัน ณ ห้องประชุม Ad & PR 
Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
(ศูนย์เทเวศร์)
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เป ็ นภาพสะท ้อนของตั ว เอง ในชี วิ ตประจ� า วั น  
ตามมุมมองการมองโลกที่จะแตกต ่างกันออกไป 
ในแต่ละคน ซึ่งผู ้วาดใช้การวาดเลียนแบบการมอง 
กระจกเงา ภายในนิทรรศการจัดแสดงจังหวะชีวิต 
ตามช ่วง เวลา ท่ีต ่ างกัน ต้ังแต ่ ต่ืนนอน ไปจนถึ ง 
โลกในฝัน ซึ่งผู ้เข้าชมจะได้มีประสบการณ์ราวกับ 
ได้เห็นตัวเองสะท้อนเป็นน้องมะม่วงในกรอบภาพวาด  

 ส�าหรับใครที่ไม่คุ้นชื่อน้องมะม่วง นิทรรศการนี้ 
จะพาทุกคนไปรู ้จักกับน้องมะม่วง หรือมะม่วงจัง  
เด็กหญิงชุดกระโปรงสีเหลืองที่มีความสดใสเป ็น 
คาแรกเตอร์ให้มากข้ึน ผ่านภาพวาดและเงาสะท้อน 
ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาของน้องมะม่วง ซ่ึงเปรียบ 

 หากย้อนกลับไปเม่ือหลาย 10 ปีก่อน พิพิธภัณฑ์
ศิลปะหรือหอศิลป์ยังไม่ค ่อยมีให้รู ้ จักหรือพบเห็น 
ได้ทั่วไปนัก ท�าให้หลายคนอาจจะรู ้สึกว่างานศิลปะ 
เป็นสิ่งที่ไกลตัวและหาดูได้ยาก ซึ่งในปัจจุบันหอศิลป์
ในกรุงเทพฯ มีเพิ่มขึ้นหลายแห่ง เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบ 
ในงานศิลปะหรือต้องการหาแรงบันดาลใจ ได้เสพงาน 
ศิลป์อาร์ต ๆ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และยังท�าให้
ช ่วยจรรโลงใจได้ คอลัมน์นี้ จึงไม่พลาดที่จะเที่ยว
ชมนิทรรศการ UOY MA I หรืออ่านว่า I AM YOU  
ซึ่ ง เป ็ น นิทรรศการ เ ด่ี ยวของวิ ศุ ทธิ์  พ รนิ มิ ต ร  
นักเขียนการ์ตูน แอนิเมเตอร์ นักวาดภาพประกอบ 
และนักดนตรีชาวไทย ซ่ึงเป็นที่รู ้จักกันเป็นอย่างด ี
ในการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูน “น้องมะม่วง” เด็กสาว 
ผู ้ เต็มไปด ้วยความสดใสท่ีโด ่งดังไปไกลถึงญี่ปุ ่น  
ณ RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกบ้านชินประชา

น�้าลายสอ

เรื่อง : จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

ตะลอนทัวร์

ให้น้องมะม่วงบอกคุณว่า “ฉันก็คือเธอนั่นแหละ”  
นอกจากภาพวาดน้องมะม่วงในกรอบกระจกแล้ว  
วิศุทธิ์ชวนให้คุณได้เห็นพื้นที่ว่าง ตรงหน้าภาพวาดนั้น  
และจินตนาการว่า ตัวคุณแบบไหน ที่สะท้อนออกมา 
เป็นภาพวาดตรงหน้านัน้ ให้ภาพวาดนัน้ วาดจินตนาการ
ของคุณ
 นิทรรศการครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ
กลั่นกรองให้เหลือเพียงสิ่งที่ต ้องการจะเล่าจริง ๆ 
เน้น message ของงานเป็นหลักเพื่อให้คนมองเห็น 
เป้าหมายที่เขาต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น ผ่าน 
ผลงานที่ สร ้ างสรรค ์  เพื่ อส ่ ง เสริมวงการศิลปะ 
ในประเทศไทยให้พัฒนามากขึ้นด้วย ส�าหรับผู้สนใจ 
รับชมงานศิลปะที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ซึ่งถือเป็น 
แหล่งรวบรวมผลงานศิลปะระดับศิลปินแห่งชาติ 
และศิลปินไทยระดับนานาชาติ ไว้อย่างหลากหลาย 
สามารถเดินทางได ้โดยรถยนต์ส ่วนตัว เรือด ่วน
เจ้าพระยา รถโดยสารประจ�าทาง รถไฟฟ้า มาลงที ่
ซอยเจริญกรุง 24 หรือท่าเรือสี่พระยา

เรื่อง/ภาพ : ฉวีวรรณ มะโนปา

UOY MA I
Art in Krung Thep Maha Nakhon

 เข้าสู่ฤดูร้อนแบบน้ี ผลไม้ประจ�าฤดูกาลนี้ที่หลายคนนึกถึงคงไม่พ้นมะยงชิด น�้าลายสอฉบับนี ้
จึงอยากจะชวนทุกท่านมาท�าขนมทานเล่น ที่ขั้นตอนการท�าง่ายมาก ไม่ต้องมีเตาอบก็ท�าได้ กับเมนูเยลลี่
มะยงชิดชีสเค้ก รสชาติหวานอมเปรี้ยว อร่อยสดชื่น ไม่รีรอเตรียมอุปกรณ์และลงมือท�ากันเลยค่ะ

วัตถุดิบ - ครีมชีส 200 กรัม - วิปปิ้งครีม 200 กรัม - วุ้นเจลาติน กลิ่นส้ม 100 กรัม - น�้าเปล่า 70 ml -  มะยงชิดส�าหรับตกแต่ง
วิธีท�ำ 1. ตีครีมชีสให้เนียนพักทิ้งไว้ และตีวิปครีมให้ตั้งยอด
 2. ตั้งกระทะด้วยไฟอ่อน เติมน�้าเปล่า ตามด้วยผงวุ้นเจลาตินกลิ่นส้ม คนให้เข้ากัน พักทิ้งไว้พออุ่น
 3. ผสมครีมชีสกับวิปครีมที่ตีแล้ว คนให้เข้ากัน และตักวุ้นเจลาตินผสม
 4. หลังจากคนทุกอย่างให้เข้ากัน ตักใส่พิมพ์ แช่ตู้เย็นประมาณ 2 ชั่วโมง 
 5. จากนั้นเอาออกมาแกะพิมพ์ ตกแต่งหน้าเค้กด้วยมะยงชิดตามความชอบ

เสร็จเรียบร้อย สีสันสวยงำม เนื้อชีสเค้กเนียนนุ่มเด้งดึ๋ง กินเพลินสดชื่น เป็นเมนูรับหน้ำร้อนที่ท�ำง่ำยมำก ๆ หยุดสงกรำนต์นี้อย่ำลืมท�ำทำนกันดูนะคะ รับรองจะติดใจ

Tips : มะยงชิดเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากจะช่วยเติมความสดชื่นให้ร่างกาย ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบ�ารุงสายตา ลดความเสี่ยงโรคกระดูก ป้องกัน เลือดออกตามไรฟัน ประโยชน์มากมายควรค่าแก่การรับประทาน

ชีสเค้กเยลลี่มะยงชิด


