
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนยุคสัมผัสวิถีชาววัง

N E W S L E T T E R
ปีที่ 8 ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2565 "อ่านฉบับออนไลน์"RMUTP

เว็บไซต์ "ฉลาดโอน.COM"
ปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน ์  หน้า 3

2 อาจารย์คณะบริหาร 
คว้ารางวัลสิง่ประดิษฐ์นานาชาติ 

	 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 
(มทร.)	พระนคร	สร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์	และ 
นวตักรรมระดบันานาชาติ	“Inventions	Geneva	Evaluation	Day	-	Virtual	 
Event”	โดยคว้าเหรยีญทองจากงานวจิยัอาจารย์หุน่ยนต์	และเหรยีญทองแดง
ในงานวิจัยห้องปฏิบัติการดีจัง	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	(อ่านต่อหน้า	2)

คหกรรมฯ
โชว์ส�ารับไทยโบราณ  หน้า 4

แต้มสีเติมฝันให้น้องชุมชน
"ช่อสะอาด"  หน้า 5

เรือนหมอพร
Neoclassical Architecture  หน้า 8

 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
(มทร.) พระนคร เปิดเผยถึงแนวทำงกำรเปิดภำคกำรศึกษำใหม่ ประจ�ำปี 
กำรศึกษำ 2565 ว่ำ สถำนกำรณ์ขณะนี้ แนวโน้มกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 เร่ิมคลี่คลำย ขณะเดียวกันอีกไม่นำน โควิด-19 จะกลำยเป็นโรค 
ประจ�ำถิ่น มหำวิทยำลัยจึงได้ปรับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลับมำเป็น 
รูปแบบออนไซต์ หรือกำรเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก หลังจำกที่ผ่ำนมำเป็นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ (อ่ำนต่อหน้ำ 6)

ดร.ณัฐวรพล ย�้า!! พร้อมเปิดเทอมออนไซต์ 
ชี้ไฟเขียวรับน้องสร้างสรรค์ ดันหลักสูตรอัพสกิลบัณฑิต

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (มทร.) พระนคร ได้จัดงำนรำชมงคลพระนครสืบสำนสงกรำนต์ชำววัง  

สุขสันต์ร่วมใจ ประจ�ำปี 2565 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธี ณ หอประชุม 

ดีฮอลล ์ มทร.พระนคร ศูนย ์ เทเวศร ์  โดยมีกิจกรรมในช ่วงเช ้ำคือ กิจกรรมมีกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญ 

ประจ�ำปี 2565 ของชมรม มทร.พระนคร อำวุโส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ปีละ 1 ครั้ง (อ่ำนต่อหน้ำ 6)

อธิการบดี มทร.พระนครยืนยัน มทร.พระนคร พร้อมเปิดเทอมในรูปแบบ
ออนไซต์เต็มรูปแบบ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลาย ย�้ากิจกรรมรับน้อง
ทุกคณะพิจารณาจัดได้ตามความเหมาะสม บนหลักกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เน้นการให้เกียรติ รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม เผยเล็งเปิดหลากหลักสูตร
อัพสกิลบัณฑิตจบใหม่ ชดเชยการขาดโอกาสฝึกปฏิบัติในช่วงโควิด
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 เข้ำสู่หน้ำร้อนกับอำกำศที่ร้อนระอุ ในช่วง

ของเทศกำลสงกรำนต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย 

อันมีประเพณีท่ีงดงำมและมีควำมส�ำคัญต่อ 

ชำวไทยที่ถือเป็นช่วงปีใหม่ ภำยใต้มำตรกำร

ป ้องกันควำมปลอดภัยกำรแพร ่ระบำดของ

เช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ในช่วงวันหยุด

สงกรำนต์ปีนี้  เชื่อว ่ำหลำยคนคงได้มีโอกำส  

ท�ำบุญสรงน�้ำพระที่วัด รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ที่เคำรพ

นบัถอืและขอพรจำกท่ำนเพ่ือเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ

กันถ้วนหน้ำ 

 จดหมำยข่ำวฉบบัที ่40 ประจ�ำเดอืนเมษำยน -  

พฤษภำคม 2565 มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี

รำชมงคลพระนคร (มทร.) พระนครก็ไม่ละทิ้ง 

ประเพณีที่ดีงำมของไทย ไปแต่อย่ำงใด จึงได้จัด 

กิจกรรม “รำชมงคลพระนครสืบสำนสงกรำนต์

ชำววงั สขุสันต์ร่วมใจ ประจ�ำปี 2565” เพือ่สบืทอด

ประเพณีสงกรำนต์เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ของไทย  

และแสดงถึงควำมเคำรพซ่ึงกันและกันผ่ำน 

กำรขอพรต่อผู้อำวุโส 

 สำระของจดหมำยข่ำวฉบับนี้ ยังคงควำม 

น ่ำสนใจและมีควำมหลำกหลำยให ้ติดตำม

มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นข่ำวน่ำยินดีของ 2 อำจำรย ์

คณะบริหำรธุรกิจ ท่ีไปคว้ำรำงวัลเหรียญทอง 

มำหมำด ๆ จำกกำรประกวดสิ่ งประดิษฐ ์

และนวัตกรรมระดับนำนำชำติ ณ นครเจนีวำ  

สมำพันธรัฐสวิส หรือนโยบำยในกำรเตรียม 

ควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย เพื่อ 

เปิดภำคกำรศึกษำที่ 1/2565 

 นอกจำกนี้ยั งมีควำมน ่ำสนใจในควำม

ก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของ เว็บไซต์ “ฉลำดโอน.com”  

ซึ่ง มทร.พระนครได้ร ่วมกับ กองบัญชำกำร 

ต�ำรวจนครบำล (บช.น.)  พัฒนำเ ว็บไซต ์

ดังกล่ำวขึ้น ส�ำหรับเป็นข้อมูลสร้ำงควำมมั่นใจ

ก่อนตัดสินใจโอนช�ำระค่ำสินค้ำ หรือบริกำร 

ต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรกระท�ำควำมผิดของมิจฉำชีพออนไลน์ 

 เท่ำน้ันยังไม่พอ ยังมีอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจ 

จำกกำรได้รับเชิญจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม ให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  

มี โอกำสจัดแสดงตัวอย ่ ำงต� ำรับส� ำรับไทย  

แก่นำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนกำร 

เข้ำประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชำสัมพันธ ์

กำรจดังำนใต้ร่มพระบำรม ี240 ปี กรงุรัตนโกสินทร์ 

ณ พิพิธภัณฑ์สถำนแห ่งชำติพระนคร เมื่อ 

ช่วงปลำยเดอืนเมษำยนทีผ่่ำนมำ รวมท้ังทรปิชมวงั  

“พณิชยกำรพระนคร” ย้อนร�ำลึกถึงเสด็จเตี่ย  

ปิดท้ำยด้วยเมนูคลำยร้อนแบบไทย ๆ  ที่ประโยชน์

เยอะอย่ำง แตงโมกุ้งแห้ง

 กองบรรณำธิกำรหวัง เป ็นอย ่ำง ย่ิงว ่ ำ  

จดหมำยข่ำวฉบบันีจ้ะเป็นส่ือกลำงทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อบุคลำกรและผู้สนใจทั่วไป อย่ำลืมติดตำม

อ่ำนจดหมำยข่ำวมหำวิทยำลัยฯ ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีง ่ำย ๆ เพียงแค่สแกน 

คิวอำร ์โค ้ดที่แสดงบนหน้ำปกจดหมำยข่ำว 

พบกันใหม่ฉบับหน้ำ

 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 ผนึกก�าลัง สป.อว. พัฒนาด้านสังคมศาสตร์
	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล	
(มทร.)	 พระนคร	 ร ่วมกับส�านักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 
(สป.อว.)	ลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	ขับเคลื่อน
การพัฒนาด ้ านสั งคมศาสตร ์ 	 มนุษยศาสตร ์	 
และศลิปกรรมศาสตร์ของประเทศ	โดยม	ีดร.ณฐัวรพล	 
รัช สิริ วัชรบุล	 อธิการบดี 	 มทร.พระนคร	 และ	 
ศ.สิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ	 
ลงนามความร่วมมือ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	มทร.
พระนคร	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2565	ณ	หอประชุม
ปรัชญารัชกาลที่	9	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	 ดร.ณัฐวรพล	 เปิดเผยว่า	การลงนามความ 
ร ่วมมือขับเคล่ือนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ฯ	
เป ็นการลงนามร ่วมมือระหว ่าง	 มทร.พระนคร	 
และมหาวิทยาลัยราชมงคล	 8	 แห่ง	 เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบนิเวศส�าหรบัการวจิยั	สาขา
สังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	และศิลปกรรมศาสตร	์ 
ซึ่งเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ 
ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ	 โดยการระดมนักวิชาการ	นักวิจัย	และ 

การพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	โดย	ศ.พเิศษ	อเนก	เหล่าธรรมทศัน์	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ	บรรยายในหัวข้อต่าง	ๆ	 
อาทิ 	 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา	การผลิตและพัฒนาครู	และแลกเปลี่ยน	
ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ 
รวมทั้งสิ้น	47	แห่ง	แบ่งเป็น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	9	แห่ง	และมหาวิทยาลัยราชภัฏ	38	แห่ง	 
ร ่วมรับฟ ังและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 ซึ่ง
ภายในงานมผีลงานเข้าร่วมประกวดและ 
จัดแสดงนิทรรศการกว่า	500	ผลงาน	
จาก	20	ประเทศ	
	 ดร.ณัฐวรพล	กล่าวต่อว่า	“มทร.
พระนคร	 ในฐานะสถานศึกษาที่ผลิต
บัณฑิต นักป ฏิ บัติ 	 ตอบสนองภาค
อุตสาหกรรม	 ยังมุ ่งมั่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู ่การเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่มีความสมบูรณ์แบบ	และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต	(Lifelong	Learning)	
และพร ้ อมส นับสนุนงาน วิ จัยและ 
สิ่งประดิษฐ์	 ผ่านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	อันจะ 
ท�าให ้เกิดผลงานวิจัยที่สร ้างสรรค์”	
อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้
รับการคัดเลือกจาก	วช.	เพื่อเป็นตัวแทน
ประเทศไทยให้เข้าร ่วมการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ในงาน	Japan	Design,	Idea	
and	Invention	Expo	2022	ณ	Hotel	
Kyoto	Eminence	เมอืงเกยีวโต	ประเทศ
ญ่ีปุ่น	ระหว่างวันท่ี	1-3	กรกฎาคม	2565	
(รูปแบบออนไลน์)

ภาษาอั งกฤษแบบบูรณาการด ้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง	 
ในการประกวดสิ่ งประดิษฐ ์ 	 และ
นวัตกรรมระดับนานาชาติ	ภายใต้งาน	
Inventions	Geneva	Evaluation	 
Day	-	Virtual	Event	รูปแบบออนไลน์	
ในช่วงเดือนมีนาคม	2565	ที่ผ่านมา	 
โดยผลงานได ้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานการวิ จัยแห ่งชาติ 	 (วช. )	 

ผู ้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมท�างานวิจัย	 
โดยมี	สป.อว.	ให้การสนับสนุน	นอกจากนี้ความร่วมมือ 
ดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู  ้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดการประยุกต์ใช	้ 
ไปสู ่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม	ที่ครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม	รวมถึง 
การอนุรักษ ์และฟื ้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ของแต่ละชุมชน	และถ่ายทอดองค์ความรู้	ภูมิปัญญา	 
การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น
	 อธิการบดี	มทร.พระนคร	กล่าวต่อว่า	ภายในงาน 
ยงัมกีารประชมุสมัมนาเพ่ือรบัมอบนโยบายการขบัเคล่ือน

2 อาจารย์คณะบริหาร คว้ารางวัลส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
บู รณาการด ้ วย เทค โน โล ยีดิ จิ ทั ล 
และการฝึกปฏิบัติจริง	 และอาจารย์ 
พรคิด	อั้นขาว	อาจารย์สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	รางวัล
เหรียญทองแดง	 ผลงานวิ จัยเรื่ อง	 
ห้องปฏบิตักิารดจีงั	(Djung	Laboratory)	 
จากโครงการวิจัยห้องฝึกปฏิบัติการ 
และศูนย์การเรียนรู้การเรียนการสอน

	 ดร .ณัฐวรพล	 รัชสิ ริ วั ชรบุล	
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล	(มทร.)	พระนคร	ร่วมแสดง
ความยนิดกีบั	ดร.ขวญัฤทยั	บญุยะเสนา	 
อาจารย ์ สาขาวิ ชาการ เ งิ น 	 คณะ
บริหารธุรกิจ	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
ผลงานวิจัยเรื่อง	 อาจารย ์หุ ่นยนต	์
(Ajarn	Robot)	จากโครงการวิจัยการ
พัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับ 
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	 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	ผนวกกับสถานการณ์การระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	 
ท�าให้การซ้ือขายสินค้า	และการท�าธุรกรรมทางการเงิน 
ในการช�าระค่าบรกิาร	หรอืสนิค้าต่าง	ๆ 	หรอืท่ีเรยีกว่าธรุกรรม 
ออนไลน์	 ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขาย	และแอปพลิเคชัน 
ต่าง	ๆ	เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก	เพราะสะดวกท้ังผู้ซื้อและ 
ผู ้ขาย	แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่ม 
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน	แต่ก็แฝงด้วยภัยคุกคาม 
จากผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาศัยช่องโหว่	 ท้ังจากคน	ระบบ	และ 
กระบวนการ	ตลอดจนข้อกฎหมายที่ยังมีจุดอ่อน	แอบแฝง

	 “จากที่ได ้ทราบข้อมูลจากผู ้เสียหายหลายราย	 
ไม่สามารถหาหลกัฐานมาเอาผดิมจิฉาชพีได้	เพราะมกัจะมี 
การใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ	หรือบัญชีธนาคารที่เปลี่ยน 
ไปเรื่อย	ๆ	รวมถึงมูลค่าความเสียหายต่อรายน้อย	ท�าให ้
ผู ้เสียหายไม่อยากเสียเวลาในการแจ้งความด�าเนินคดี	 
จึงท�าให้มิจฉาชีพเหล่านี้ได้กระท�าความผิดในรูปแบบ
เดียวกันกับผู้เสียหายอื่นอีกเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้มีมูลค่า
ความเสียหายรวมกันมหาศาล	ดังนั้นการพัฒนาระบบ 
ท่ีเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง	 เช่น	ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของ 
ผู้กระท�าความผิด	บัญชีธนาคาร	ประวัติ	เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลูก่อนการท�าธรุกรรม	นบัเป็น
อกีช่องทางทีจ่ะท�าให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหย่ือและช่วยลด 
ความเสียหาย	หรือโอกาสสูญเสียได้ไม่มากก็น้อย	ทั้งนี ้
ฝากให้ประชาชน	และผู้เสียหายทุกคนเข้ามาใช้บริการ 
ตรวจสอบข้อมลู	หรอืช่วยกนัแจ้งข้อมลูของมจิฉาชพีต่าง	ๆ 	
ได้ที่เว็บไซต์	www.ฉลาดโอน.com	นอกจากนี้ทางเว็บไซต์
ยังมีช่องทางการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน	LINE	ที่ให้บริการ
แนะน�าหรือให้ค�าปรึกษาส�าหรับผู้ที่ถูกโกงหรือผู้เสียหาย
ที่ต้องการขอค�าแนะน�าหรือขอความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น
ด้วย”	ดร.เทอดพงษ์	กล่าว

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล
ภาพ	:	เว็บไซต์ฉลาดโอน

บริการต่าง	ๆ	การจัดตั้งศูนย ์
ปฏิบัติการได้มีการรวบรวม
ข ้อมูลมิจฉาชีพออนไลน ์	
ป ัญหา	 และช ่องโหว ่ของ 
คนโกงไว้	ณ	ปัจจบัุน	มากกว่า	
80,000	รายการ	พร้อมจะ
แบ่งป ันความรู ้ 	 แนวทาง	
เทคนิคการเอาผิดด�าเนิน
คดี	 อายัดบัญชีของคนโกง
เพื่อจะได้ไม่ให้มีประชาชน 
ถูกหลอกลวงโดยไม ่รู ้ ตั ว 
อีกต่อไป

เพื่อป ้องกันก ่อนโอนเงิน	 เช็กตัวตนจริงของผู ้ขาย	 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ	 เกิดความมั่นใจก่อนการโอน	 
ประเมินบัญชีโซเชียล	 เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ของร ้ านค ้ าหรือบุคคลที่ ต ้ องการท� าธุ รกรรมด ้วย	 
และสุดท้ายเช็กหลักฐาน	 เพื่อใช้ในการด�าเนินคดี	และ 
แจ้งรายชื่อคนโกง	 เพื่อสร้างเครือข่ายผู ้เสียหายร่วม	 
ท�าให้การด�าเนินคดีมีน�้าหนักเพิ่มขึ้น

ร่วม บช.น. สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ 
เว็บไซต์ “ฉลาดโอน.com” ผลงานบูรณการ

เข้ามาหาผลประโยชน์ด้วยกลโกงรูปแบบต่าง	ๆ	ท�าให้ผู้ใช้
บริการเกิดความเสียหาย	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ	 (กทปส.)	ภายใต้ส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 จึงได้สนับสนุน 
ทุนวิจัย	เพื่อให้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ	 
เพือ่ช่วยในการป้องกนั	และปราบปรามการกระท�าความผดิ 
ของมิจฉาชีพออนไลน์	โดยได้บูรณาการความร่วมมือกัน 
ระหว่าง	ทีมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร	 
น� า โดย 	 ดร . เทอดพงษ ์ 	 แดงสี 	 ผศ .กร 	 พวงนาค	 
ผศ.ดร.ณัฎฐ ์ชยธร	 วัทธิกรสิริ กุลและกองบัญชาการ 
ต�ารวจนครบาล	 (บช.น)	 โดยกองก�ากับการสืบสวน	 
กองบังคับการต�ารวจนครบาล	8	และงานประชาสัมพันธ์
	 ดร.ณัฐวรพล	 รัชสิริวัชรบุล	 อธิการบดี 	 และ 
ที่ปรึกษาโครงการ	กล่าวว่า	โครงการจัดท�าแนวทางพัฒนา 
ระบบต้นแบบ	เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม 
มจิฉาชีพออนไลน์	เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบส�าหรบัช่วย 
ในการติดตามหาผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดี	ตาม	พรบ.	 
ว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2560	 
และเป็นตัวกลางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบคนโกง	 
เบอร์โทรหลอกลวง	 SMS	หลอกลวง	 และเป็นศูนย  ์
ตรวจสอบรายช่ือบัญชีมิจฉาชีพออนไลน์	 ผ ่านศูนย ์ 
ปฏิบัติการเว็บไซต์	“www.ฉลาดโอน.com”	เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจก่อนตัดสินใจโอนเงินช�าระค่าสินค้าหรือ

ผศ.ดร.ณัฎฐ์ชยธร	วัทธิกรสิริกุลผศ.กร	พวงนาคดร.ณัฐวรพล	รัชสิริวัชรบุล

ดร.เทอดพงษ์	แดงสี

	 ดร.เทอดพงษ์	 แดงสี	 ในฐานะหัวหน้าโครงการ	 
การออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบเพ่ือสนับสนุน 
งานป้องกัน	และปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์”	กล่าวว่า	 
ปัจจุบันการท�าธุรกรรมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้น 
เรื่อย	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นสั่งสินค้า	อาหาร	กู้เงินผ่านระบบ 
ออนไลน์เนื่องจากสะดวกสบาย	ซึ่งหากผู้ซื้อหรือผู ้ขาย 
ที่ไม่ได้ท�าการตรวจสอบตัวตนจริงของบุคคลที่ท�าธุรกรรม 
ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน	อาจท�าให้มิจฉาชีพใช้ช่องโหว ่
ดังกล่าว	 ในการกระท�าความผิดเพื่อหลอกเหยื่อผ่าน 
ช่องทางออนไลน์	โดยทางเว็บไซต์ฉลาดโอนจัดการบริการ 
ออกเป็น	6	รูปแบบ	คือ	3	เช็ก	2	ประเมิน	1	แจ้ง	โดยม ี
รายละเอียด	 คือ	 เช็กช่ือบัญชีหรือเลขบัญชีคนโกง	 
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จากสาวไร้สัญชาติ กับเส้นทางความฝันที่ไม่ง่าย 

คหกรรมศาสตร์...โชว์ต�ารับส�ารับไทยโบราณ
ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

สู่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1

	 “นับเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได ้

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล	 (มทร. ) 	 พระนคร	 

และย่ิงไปกว่านัน้คอืการได้เกยีรตนิยิมอนัดบั	1	 

เหรียญเงิน	จากความส�าเร็จนี้ท�าให้ครอบครัว 

ภูมิใจเป็นอย่างมาก	และแสดงให้เห็นถึงความ

ต้ังใจ	ความอดทนของเด็กตัวเล็ก	ๆ	ที่เติบโต

ที่ชุมชนไทใหญ่	 ในศูนย์พักพิง	อ.เวียงแหง	

จ.เชียงใหม่	ซึ่งอพยพมาจากรัฐฉาน”	ยีนส์	

หรอื	น.ส.แสงอ่อง	ลุงอ	ูเล่าด้วยความภาคภมูใิจ

	 นั บ เป ็ นอี กหนึ่ ง ค ว ามภาคภู มิ ใ จ 

ขอ งคณะ เทค โน โลยี คหกร รมศาสตร 	์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 (มทร.)	 

พระนคร	ที่ได ้ รับเชิญจากส�านักงานปลัด 

กระทรวง วัฒนธรรม	 ให ้ ร ่ วมจั ดสาธิ ต 

และจ� า หน ่ า ย ต� า รั บ ส� า รั บ ไ ทย ใน ง าน	 

“ใต้ร่มพระบารมี	240	ปี	กรุงรัตนโกสินทร์”	 

จัดขึ้นระหว่างวันที่	20-24	 เมษายน	2565	 

ทีผ่่านมา	ณ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร	 

(พช.)	ซ่ึงกระทรวงวฒันธรรม	(วธ.)	ได้บูรณาการ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน	 

จัดงานในโอกาสครบรอบ	240	ปีการสถาปนา 

กรุงรัตนโกสินทร์ดังกล่าวขึ้น	 เพ่ือน้อมร�าลึก 

ต่อการหางานระหว่างเรียน	แต่ได้มีผู้ใหญ่ใจดี 

หลายท ่านสนับสนุนทุนการศึกษาท�าให  ้

มีโอกาสได ้ เรียนในระดับที่สูงขึ้น	 ต ่อมา 

ได้เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนื่องจาก 

หลักสูตรที่เลือกศึกษาต่อสามารถเทียบโอน 

ได้จ�านวนมาก	นอกจากนียั้งอยากเปิดหูเปิดตา 

ในโลกกว ้าง	 เพราะเป ็นเด็กต ่างจังหวัด 

เลยอยากลองมาเรียนในกรุงเทพฯ	แต่รู้สึกถึง

ความกังวล	และกลัวเคว้งคว้างเนื่องจากไม่มี

ญาติหรือผู้ใหญ่ที่รู้จักเลย

ผาสุก	และมั่นคง	สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	

ร่วมสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

รอบเกาะรัตนโกสินทร์	

	 ส�าหรับการจัดสาธิตและจ�าหน่ายต�ารับ 

ส�ารับไทย	เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธิคณุ 

และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย ์ไทย

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	และสืบสานต�ารับ

	 ยีนส์	ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	

เล่าว่า	ตนมีถิ่นฐานเป็นชาวไทใหญ่	ซึ่งฐานะ

ทางบ้านไม่ได้มีเงินส่งเสียเล่าเรียนมากมาย

เพราะพ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปด้าน

เกษตรกรรม	ส่วนแม่มีอาชีพทอผ้า	แต่อยาก 

ให้ลูกได้เรียนสูง	ๆ	จึงได้ส่งไปเรียนตามก�าลัง 

ทุนทรัพย ์จนถึงในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	 (ปวช.)	และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	ซึ่งก่อนที่จะมาศึกษา 

ท่ีนี่ ตนไม ่มีบัตรประชาชนจึงท� า ให ้ยาก 

ในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช	ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี	และ 

พระมหากษัตริย ์ในพระบรมราชจักรีวงษ  ์

ทุกพระองค ์ 	 ที่ ได ้ทรงคุณูปการในการ 

ท�านุบ�ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญ	รุ่งเรือง	

	 นางสาวแสงอ่อง	เล่าต่อว่า	ซึ่งพอเข้าสู ่

รั้วมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังมีอาจารย์	รุ ่นพี่

เข้ามาช่วยดูแล	 โดยในระหว่างเรียนนั้นจะ 

แบ่งเวลาในการเรยีน	อ่านหนงัสอือย่างชดัเจน	

ซึ่งหากมีข้อสงสัยจะถามอาจารย์ทันที	และ

เมื่อว่างจากการเรียนจะท�างานพิเศษ	เพ่ือมา

ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งการเลือกเรียน 

ทีน่ีรู่ส้กึโชคดเีป็นอย่างมากนอกจากจะได้เรยีน

ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น	ลงมือ

ปฏบิตัจิริง	ด้วยความเพียร	จนส�าเรจ็การศกึษา

ด้วยเกรดเฉลี่ย	3.83	ท�าให้คว้าเกียรตินิยม

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ได้ร่วม

จ�าหน่ายส�ารบัไทย	อตัลักษณ์แห่งรสชาต	ิมรดก

ทางวัฒนธรรม	เช่นขนมเบื้องญวน	เตาถ่าน	

ขนมลิน้จ่ี	ข้าวเหนยีวมะม่วง	และแกงมสัมัน่ไก่	 

ภายในโซนตลาด	100	ปี

	 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 สะท้อน 

ให้เห็นถงึศักยภาพในการจดัการเรยีนการสอน 

อันดับ	 1	 เหรียญเงิน	นอกจากนี้อาจารย  ์

ยังใจดีช่วยด�าเนินการขอบัตรประชาชน	เพื่อ 

ให้ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย	 

ซึ่ งการได ้มาของบัตรประชาชนส ่งผลดี 

ในอนาคตหลงัเรยีนจบสามารถน�าไปสมคัรงาน 

ในสถานประกอบการต่าง	ๆ	 ได้	หลังจาก 

ที่ได้เรียนจบมาแล้ว	1	ปี	 ได้เข้าท�างานกับ

ร้านครุยทองค�า	ซึ่งตรงกับต�าแหน่งสายงาน 

ที่ เรียนจบมา	 แต่พิษจากการแพร่ระบาด 

โควิด	19	ท�าให้ต้องเปลี่ยนงานและพยายาม

เก็บเงิน	 เพ่ือมาเดินตามความฝันอยากจะ

มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองและกลับไป

พัฒนาหมู ่บ ้าน	 เพื่อที่ทุกคนจะได้มีอาชีพ 

ที่มั่นคง

	 นับ เป ็นอีกหนึ่ งตั วอย ่ างที่ ชั ด เจน	 

ของการให ้และได ้รับโอกาสในการสร ้าง

ความฝันให้เป็นจริง	อันสะท้อนถึงการเป็น

มหาวทิยาลยัคณุภาพ	ในการสร้างบณัฑติสูโ่ลก

อาชีพได้อย่างยั่งยืน

เรื่อง	:	ฉวีวรรณ	มะโนปา
ภาพ	:	ณรงค์กร	ประสารแสง

ด้านคหกรรมศาสตร ์ของ	 มทร.พระนคร	 

อันบ่งช้ีถึงความสามารถในการผลิตบัณฑิต

คุณภาพไปสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่าง

แท้จริง	บนพื้นฐานการจัดการจัดการเรียน

การสอนที่ยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	

เรื่อง/ภาพ	:	งานสื่อสารองค์กร	
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ส�ารับไทยโบราณครั้ งนี้ 	 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์	ได้จัดสาธิตอาหารต�ารับไทย

โบราณ	กว่า	20	เมนูประกอบด้วย	แกงมัสมั่น	

แกงระแวง	แสร้งว่า	พล่าเนื้อ	ย�าทวาย	ต้มจิ๋ว	 

ต้มย�ากุ้งน�้าข้น	ต้มย�ากุ้งน�้าใส	แกงนพเก้า	 

ผัดไทย	ส้มต�าไก่ย่าง	ปลาแนมไส้กรอก	ม้าฮ่อ	 

แตงโมปลาแห้ง	ส้มฉุน	ข้าวต้มน�้าวุ้น	มัศกอด	

ขนมเห็ดโคน	ขนมลิ้นจี่	ขนมดอกอัญชัน	และ

มะละกอสานรังแตนเช่ือม	โดยคณาจารย์และ

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	 

และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	บริเวณโซน	5	

ย้อนวันวาน	ยลงานวัง	

	 นอกจากนี้ 	 บุคลากรสายสนับสนุน	
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อำจำรย์วรัญชลีย์ ทวีชัย 
อำจำรย์ประจ�ำสำขำวชิำวศิวกรรมกำรผลติเครือ่งประดบั คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
ผู้น�ำทีมนักศึกษำลงพื้นที่แต้มสีเติมฝัน 
	 หลังจากท่ีได้ร่วมหารือกับมูลนิธิฯ	 ในการชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มาร่วมท�ากิจกรรมต้านการทุจริตในชุมชน	ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นว่านักศึกษา 

ของทัง้สองคณะมคีวามสามารถด้านการวาดภาพศลิปะบนก�าแพง	จงึอยากให้การท�า 

กิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ	และเป็นการปลูกฝัง 

ค่านิยมในการต้านการทุจรติผ่านผลงานศิลปะ	โดยมนีกัศึกษาของคณะอตุสาหกรรม 

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	จ�านวน	11	คน	และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

จ�านวน	10	คน	โดยนักศึกษาแต่ละคนจะรังสรรค์ภาพวาดบนก�าแพงของโรงเรียน 

ทีจ่ดัสรรไว้	โดยแต่ละก�าแพงจะมภีาพของต้นช่อสะอาด	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึสญัลกัษณ์ 

ของมือที่สะอาด	ซึ่งแต่ละจุดนักศึกษาจะแบ่งกันท�างานเป็นคู่	 เป็นการวาดภาพ 

การ์ตนูน่ารกั	ๆ 	ท่ีสือ่ถึงการแสดงถงึการต่อต้านการทจุรติ	ส�าหรบัใช้เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ 

ให้เยาวชนในโรงเรียนและผู้คนในชุมชนได้เห็นและตระหนักรู้

อำจำรย์สุดำกำญจน์ แยบดี 
อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
	 การเข้าร่วมโครงการนีเ้ป็นเวททีีท่�าให้นกัศกึษาได้แสดงความคดิความสามารถ	 

ความคดิสร้างสรรค์ในงานศลิปะ	และนักศกึษายงัได้เรยีนรู้การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ี

ในเชงิบวกในการท�างานร่วมกบัโรงเรยีนและชุมชนทีเ่ข้าร่วม	ด้านโรงเรยีนและชมุชน 

ก็ได้รับรู้ถึงการปลูกฝังค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี 

มีความซ่ือสัตย์สุจริตผ่านงานศิลปะ	เพราะเยาวชนนับเป็นก�าลังส�าคัญในอนาคต	 

และการต่อต้านการทุจริตในหลายประเทศท่ีประสบความส�าเร็จได้ก็เพราะ 

เยาวชน	ดังนั้นจึงควรปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย 

ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในเชิงนโยบายภาครัฐ	เพื่อขยายขอบเขตงานต่อไปในชุมชน 

และสังคมของประเทศให้ทุกส่วนสามารถน�าไปด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นำงสำวจำรุวรรณ ศรีเสน นักศึกษำ
	 ตอนแรกรูส้กึกงัวลเพราะตนวาดรปูไม่ค่อยเก่ง	แต่พอได้ลงมือท�าจรงิ	ๆ 	รูส้กึสนกุมากกบักจิกรรม	 

และที่ส�าคัญที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมคือการได้เปิดประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น	และ 

รู้สึกดีใจที่น้อง	ๆ	จะได้เห็นภาพของโรงเรียนที่สวยงามน่าเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้น

นำยพรรษำ สุกำนต์กำนนท์ นักศึกษำ
	 กิจกรรมนี้ท�าให้ผมได้เติมจินตนาการได้อย่างมาก	และได้ช่วยท�าให้โรงเรียนของน้อง	ๆ	 

สวยงาม	รู้สึกว่าการวาดภาพสีบนก�าแพงก็เหมือนการเติมสีในชีวิตให้น้อง	ๆ	ทุกคนมีความสดใส 

มากยิ่งข้ึน	ซึ่งการท�างานได้แบ่งทีมกันคือจะวาด	1	คน	และลงสี	1	คน	ผมเน้นวาดการ์ตูนที่น้อง	ๆ	 

รู ้สึกคุ ้นเคยเป็นอย่างดี	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นการ์ตูนที่มีลักษณะการแสดงออกถึงการกระท�า	 

เช่น	ประหยัดน�้า	ประหยัดไฟ	ทั้งนี้สิ่งที่ผมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมคือการให้	แต่การให้คือ 

การไม่หวังอะไรตอบแทน	สิ่งที่ผมได้คือจิตใจของเราเองที่ให้ไปกับการสร้างประโยชน์ในการ 

เสริมสร้างจินตนาการให้น้อง	ๆ	เวลามาโรงเรียนต่อไป

นำงสำวณัฐณิชำ แซ่ฮั่ว นักศึกษำ
	 รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้	และได้ออกมาเจอเพื่อน	ๆ 	อาจารย์	เพราะช่วงที่ผ่านมา 

เรยีนออนไลน์อย่างเดยีว	จงึไม่มโีอกาสได้ออกมาท�ากจิกรรมด	ีๆ 	เพือ่ตนเองและสงัคม	กจิกรรมจติอาสานี ้

ท�าให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ไม่เคยได้ท�าก็ได้ท�า	โดยการท�างานได้วางแผนการวาดการ์ตูน	แบบที่รู้สึกว่า 

เมือ่น้อง	ๆ 	ได้เหน็รู้สกึมีความสุขและย้ิมได้	อยากมาโรงเรยีน	นอกจากน้ียงัวาดดอกไม้ซึง่เป็นสัญลกัษณ์ 

ประจ�าโรงเรียน	ส่วนสิ่งที่ได้จากกิจกรรมคือได้พบทั้งเพื่อน	อาจารย์	 ได้เป็นจิตอาสา	ได้มีโอกาส 

ร่วมโครงการดี	ๆ	ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น	รู้สึกว่าอยากให้กลับมาเรียน	กลับมาเปิดเทอมตามปกต	ิ 

อยากมีโอกาสท�ากิจกรรมดี	ๆ	แบบนี้เพื่อสังคมอีก	นับเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ออกจากบ้านมาท�า

กิจกรรมเปิดโลกเปิดประสบการณ์

เรื่อง	:	พุทธชาติ	แย้มวิทยวงค์กุล	ภาพ	:	กองพัฒนานักศึกษา

แต้มสีเติมฝันให้น้องชุมชนช่อสะอาด 
ปลกูฝังการตอ่ตา้นการทจุรติในชมุชน

	 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษา	ไม่อาจจัดกิจกรรมการงานแบบรวมกลุ่มกันได้มากนัก 

เพราะปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19	ที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเน่ือง	ท�าให้น้อง	ๆ	นักศึกษาหลายคนต้องอดทน 

เรยีนหนงัสืออยู่ทีบ้่าน	แต่เมือ่มโีอกาสมหาวทิยาลยัจงึไม่รบีพลาดพากนัชกัชวนนกัศกึษาและอาจารย์ร่วมกนัท�ากจิกรรม 

จิตอาสาดี	ๆ	อย่างทันที	ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	ได้ร่วมกับ 

มลูนธิต่ิอต้านการทุจรติ	น�าคณาจารย์และนกัศึกษาจดัท�าโครงการค่ายชมุชนช่อสะอาด	“แต้มสเีตมิฝันต่อต้านการทจุรติ”	 

ณ	โรงเรยีนวดัมงคลวราราม	เขตจอมทอง	และโรงเรียนวัดราชสทิธาราม	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	เพือ่สร้าง 

ศิลปกรรมท่ีสามารถส่ือสารสาธารณะ	ในการส่งเสริม	สนับสนุน	เผยแพร่	และประสานให้เกดิความร่วมมอืในการเสริมสร้าง 

ทัศนคติ	ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต	และสร้างให้เกิดชุมชนช่อสะอาดในกรุงเทพมหานครขึ้น	ทั้งนี้งานบริการชุมชน	 

เป็นหนึง่ในพันธกิจของ	มทร.พระนคร	ทีจ่ดัขึน้ควบคูก่บัการเรียนการสอน	ซ่ีงสะท้อนถงึคณุภาพของสถาบนัการศกึษา 

ระดับอุดมศึกษา	มาฟังเสียงอาจารย์และน้อง	ๆ	นักศึกษาที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่ารู้สึกกันอย่างไรบ้าง
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ข่าวต่อหน้า 1
• เตรียมเปิดเทอม ปี 2565
	 ดร.ณัฐวรพลกล ่าวว ่า	 ที่ผ ่านมา

มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมท่ีจะเปิด

ภาคเรียนตามปกติ	โดยจัดบริการฉีดวัคซีน

โควิด-19	แก่นักศึกษา	3	 เข็มแล้ว	รวมถึง

มหาวิทยาลั ยมีมาตรการ เข ้ มงวดด ้ าน

ความปลอดภัยตามระเบียบของกระทรวง

สาธารณสุข	 ไม่ว ่าจะเป็นวิธีการคัดกรอง	

การสวมหน้ากากอนามัย	หรือจุดบริการ 

เจลแอลกอฮอล์	ตลอดจนการเว้นระยะห่าง	

กรณีนักศึกษาอยู ่ในกลุ ่มเส่ียง	หรือสัมผัส 

ผู้ติดเชื้อ	ต้องตรวจ	ATK	ก่อนเข้าเรียน	เพื่อ

ความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลรอบตัว	

	 อธิการบดี	กล่าวต่อว่า	มหาวิทยาลัย 

มีมาตรการช ่ วย เหลือนักศึกษาที่ ได ้ รับ 

ผลกระทบจากโควิด-19	ซึ่งได้ออกมาตรการ

ช่วยเหลือ	โดยลดค่าสมัครการเข้าศึกษาต่อ 

ทุกระดับ	50	เปอร์เซ็นต์	และให้ผ่อนช�าระ

ค่าเทอมได ้	 4	 งวด	นอกจากนี้ยังยกเว ้น 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ค่าลงทะเบียนช้า 

กว่าก�าหนดอีกด้วย	ขณะเดียวกันได้สนับสนุน

ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์	ประเภท 

ให้เปล่าส�าหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดี	และ

มีความประพฤติดี	แต่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย	 

หวังว ่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทา 

ความเดือดร้อนของครอบครัวนักศึกษาได้

	 “ผมก�าลังพยายามจัดสรรให้นกัศกึษา	

และบณัฑติทีเ่พิง่ส�าเร็จการศกึษาออกไปในช่วง 

ที่ประเทศไทยประสบวิกฤตการแพร่ของโรค 

โควดิ-19	ซึง่เป็นบณัฑติท่ีผมเรยีกว่า	รุน่คดิหนกั	 

เนื่องจากเป ็นบัณฑิตที่อยู ่ ในช ่วงการจัด 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
เปิดตัววารสารวิชาการฉบับปฐมฤกษ์
ด้านวิชาชีพด้านการออกแบบ-สถาปัตยกรรม 
	 ผศ.ดร.ประชา	พิจักขณา	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	 เปิดเผยว่า	 

จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่อง	 จึงมีแนวคิดจัดท�าวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 :	 Journal	of	 the	Faculty	 

of	Architecture	and	Design	RMUTP	เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้	 

ความคิด	ที่ได้จากการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และความเคลื่อนไหวในแง่มุมวิชาการ	และการเผยแพร่ 

ผลงานวิชาการ	ของคณาจารย์	นักวิจัย	และนักศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ 

ด้านการออกแบบ	สถาปัตยกรรม	สถาปัตยกรรมภายใน	ศิลปะอุตสาหกรรม	นิเทศศิลป์	 

ศิลปกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	โดยก�าหนดตีพิมพ์ราย	6	เดือน	 

(ปีละ	2	ฉบับ)	ฉบับที่	1	ประจ�าเดือนมกราคม	-	มิถุนายน	และฉบับที่	2	ประจ�าเดือนกรกฎาคม	- 

ธันวาคม	ทั้งนี้ก�าหนดเปิดฉบับปฐมฤกษ์	1	 มิถุนายน	2565	โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความ 

แบบเต็มรูปแบบ	(Full	Paper)	รวมถึงบทความวิชาการ	(Review	Articles)	ที่	E-mail.jfad.arch 

@rmutp.ac.th	โดยบทความท่ีน�าเสนอจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน	และไม่อยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาของวารสารอ่ืนดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่	https://jfad.arch.rmutp.ac.th	หรือ 

สอบถามที่	โทรศัพท์	086	881	5608,	081	376	3717	และ	0	2665	3888	ต่อ	5024

การเรียนการสอนออนไลน์เป ็นส่วนใหญ่	 

ผู้ประกอบการอาจมองว่ายังต้องการการเสริม 

ความรู้	และทักษะบางประการท่ีจ�าเป็นต้อง 

เรียนรู ้ จากการลงมือปฏิบั ติจริ งภายใน 

ห้องเรียน	ส่งผลให้บัณฑิตบางคนประสบ

ภาวะว่างงาน	 ดังนั้นเพ่ือช่วยเหลือบัณฑิต	

และนักศึกษาท่ีก�าลังส�าเร็จการศึกษาเหล่านี้	 

จึงต้องหาวิธีสร้างรายได้ให้มีผลตอบแทน	 

ในลกัษณะกจิกรรมเสรมิต่าง	ๆ 	ส�าหรบันกัศกึษา 

ที่ เป ็นนักปฏิบัติ 	 หรือบัณฑิตนักปฏิบั ติ”	

ดร.ณัฐวรพล	กล่าว

	 “การสร้างงานที่ผมก�าลังจะท�าให้

เกิดขึ้นน้ัน	จัดข้ึนในลักษณะของวิชาการหนุน

วิชาชีพ	หมายความว่า	บัณฑิตใหม่ที่ยังไม่ม ี

งานท�าสามารถกลับมาอบรม	หรือศึกษาต่อ 

เพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัย	 ในหลักสูตรทาง 

วิชาชีพระยะสั้นต่าง	ๆ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพ 

เพิ่มข้ึน	 และสามารถน�าทักษะวิชาชีพไป

ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและ

ครอบครัวต่อไป	นอกจากนี้บุคคลทั่วไป	หรือ

ศิษย์เก่าของ	มทร.พระนคร	ก็สามารถเข้าร่วม

ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ด้วย”	อธิการบดี	

กล่าว

	 ในประเด็นการรับน้องใหม่	ประจ�าป ี

การศึกษา	 2565	 ดร.ณัฐวรพลกล ่าวว ่า	

มหาวิทยาลัยเป ิดให้แต ่ละคณะพิจารณา 

การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่	โดยให้ค�านึง

ถึงปัจจัยระยะเวลาท่ีเหมาะสม	เป็นไปตาม 

กฎ	ระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย

กิจกรรมที่จัดต้องเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์	 

และอยู่ภายในรัว้มหาวทิยาลยัเท่านัน้	ท่ีส�าคัญ 

ต้องเป็นกิจกรรมที่ดีในการหล่อหลอมให้

นักศึกษาใหม่รู ้ จักการอยู ่ร ่วมกันกับผู ้อื่น 

เป็นหลัก	อย่างไรก็ตาม	แต่ละคณะสามารถ 

ออกระเบียบการรับน้อง	ตามบริบทและ 

สถานการณ์ที่ เหมาะสม	 และหากพบว ่า 

มีความเสี่ยง	ก็อาจพิจารณางดรับน้องได้

	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ

เรื่อง	แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาค

การศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2565	โดยระบุว่า		

ตามประกาศกระทรวงอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	

วิ จัยและนวัตกรรม	 เรื่องมาตรการและ 

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(โควิด-19)	นั้น	เพื่อให้การจัด 

การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ	ในวันเปิดภาคการศึกษา 

ที่	1/2565	วันที่	27	มิถุนายน	2565	จึงได ้

ก�าหนดให้จัดการเรียนการสอนและการวัดผล

ทุกรายวิชา	 โดยมุ ่งเน้นการเรียนการสอน 

ในพื้นที่เป็นหลัก	ทุกระดับการศึกษา	ทั้งระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ระดับปริญญาตรี	

และบัณฑิตศึกษา	ทั้งนี้ให้คณะ	สถาบัน	และ 

วิทยาลัยก�าหนดการป้องกันโดยค�านึงถึง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19	เป็นส�าคัญ

	 หากมคีวามจ�าเป็นหรอืเกดิเหตฉุกุเฉนิ	

ให้คณะ	สถาบัน	และวิทยาลัยพิจารณาเพื่อ

ปรบัรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนท่ียดืหยุ่น	

ตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์	

โดยให้เป็นไปตามบรบิทสถานการณ์ของแต่ละ 

พืน้ที	่และประกาศของทางราชการทีเ่กีย่วข้อง	

การจัดการเรียนการสอนจะต้องครบถ้วน

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก�าหนดไว้	 

การวดัผลให้ครอบคลมุผลการเรยีนรู	้นกัศกึษา

ได้รบัองค์ความรูแ้ละสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน

ในสาขาวชิาชีพ	ส�าหรบัการสอนแบบออนไลน์

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษาออนไลน ์ 	 โดยคณะกรรมการ

มาตรฐานการอดุมศกึษา	(กมอ.)	กระทรวงการ

อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

	 ส�าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา	การฝึก 

งานวิชาชีพ	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

โครงงาน	วิทยานิพนธ์	การค้นคว้าอิสระ	หรือ

รายวิชาอื่น	ๆ	ให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือ

ก�าหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนได้	ซึ่งให้เป็น

ไปตามการพิจารณาโดยคณะและสาขาวิชา	

กิจกรรมทดแทนดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร	หรอืเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ	หรือสภาวิชาชีพในสาขานั้น	 

รวมถึงพิจารณาปรับวิธีการวัดประเมินผล

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	หรือกิจกรรม

ทดแทนที่ได้ด�าเนินการไป

-----------------------------------------------------

• สืบสานประเพณสีงกรานต์
	 ในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์	คณะสงฆ์จาก 

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร	ประกอบพิธีสงฆ	์ 

การเจริญพระพุทธมนต์	ที่ส�าคัญในงานมีพิธี 

สดบัปกรณ์	ทอดผ้าคูอุ่ทศิถวาย	มหาอ�ามาตย์เอก	 

มหาเสวกเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวง 

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์	และพลเรือเอก	พระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 

หลังจากนั้นเป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม	 

ทอดผ้าบงัสุกุลอทุศิแด่อดตีผูบ้รหิาร	คณาจารย์	 

บุคลากร	และญาติมิตร	ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว	 

ถวายปัจจยัไทยธรรม	และถวายภตัตาหารเพล	 

ภายในงานได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	 

โดยการบรรเลงดนตรีไทยอันไพเราะ	จาก 

วงดนตรีฉลองขวัญสังคีต	มทร.พระนคร

	 การจัดงานครั้งนี้ 	 มีวัตถุประสงค  ์

เพ่ือสืบทอดประเพณีสงกรานต์เนื่องในวัน 

ขึ้นปีใหม่ของไทย	และแสดงถึงความเคารพ 

ซึง่กนัและกนัผ่านการขอพรต่อผูอ้าวโุส	ถอืเป็น 

สิริมงคลของการเริ่มต้นปีตามขนบธรรมเนียม 

วิถีไทย	ส�าหรับไฮไลท์ของงานปีนี้จัดขึ้น 

ภายใต้แนวคิด	“สงกรานต์ชาววัง”	นั้น	ได้รับ 

ความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร	คณาจารย	์ 

บุคลากร	แต่งกายด้วยชดุผ้าไทยย้อนยคุในสมยั 

รัชกาลที่	5-7	และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ 

อย่างมากคือ	การชิมเมนูชาววัง	จากคณะ 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	ซึง่ได้น�าองค์ความรู ้

โบราณต�ารบัชาววังมาถ่ายทอด	ผ่านเมนขู้าวแช่	 

ท�าให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และรับประทาน

กันอย่างเอร็ดอร่อย	สอดคล้องกับธีมงาน

สงกรานต์ชาววัง

	 ด้วยความห่วงใยผู ้เข้าร่วมงานทั้ง 

ผู ้อาวุโสและบุคลากร	กองศิลปวัฒนธรรม 

ในฐานะผู ้ด� า เนินกิจกรรมได ้ ให ้บริการ 

ตรวจคัดกรองโควิด	19	ด้วยชุดตรวจ	ATK	 

แก่ผู้เข้าร่วมงาน	และกองบริหารงานบุคคล 

ยังจัดประชุมสามัญประจ�าปีชมรม	มทร. 

พระนครอาวุ โส 	 ในรูปแบบผสมผสาน	 

ท้ังออนไลน์และออนไซต์	เพ่ือลดความแออัด 

และอ� านวยความสะดวกแก ่ ผู ้ อ า วุ โ ส 

ที่ไม่สะดวกเดินทางมายังมหาวิทยาลัย
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	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะกันจ้า!	ดร.นิตินันท์	ศรีสุวรรณ	หัวหน้า 
งานวิจัยและพัฒนา	และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	 
หัวหน้าโครงการวิจัยเร่ือง	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะในเส้นทาง 
การท ่องเ ท่ียวเชิงอาหารเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการท ่องเที่ยวจังหวัด 
สมุทรสงคราม	และทีมวิจัย	รับการตรวจประเมินและติดตามความก้าวหน้า	 
การสังเคราะห์ผลผลิตงานวิจัย	 โดยทีมผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	ศ.ดร.เทิดชาย	 
ช่วยบ�ารุง	คุณเบญจมาศ	ตีระมาศวณิช	และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในเครือข่ายราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	และทีมผู ้บริหารและประสานจัดการกลาง	 
ของ	มทร.ศรีวิชัย	โดยการลงพ้ืนที่ดังกล่าวทีมคณะวิจัย	ได้เปิดตัว	และน�าเสนอ 
ระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉรยิะ	“Samut	Songkhram	smart	guide”	ซึง่นกัท่องเทีย่ว 
สามารถสแกนแผ่นป้าย	"ไกด์น้องมะพร้าว"	เพื่อให้เป็นตัวแทนชุมชน	มาบรรยาย 
ให้ข้อมูล	และเสนอแนะน�าพานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ในจังหวัดสมุทรสงครามได้	
	 เจ้าภาพ	9	มทร.!	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคล	(มทร.)	พระนคร	เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสัมมนากรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	9	แห่ง	และ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	 (ปครป.)	ระหว่างวันที่	6	 -	7	พฤษภาคม	2565	 
ณ	โรงแรมรอยัล	ริเวอร์	กรุงเทพฯ	และผ่านระบบออนไลน์	โดยได้รับเกียรติจาก	 
ดร.ดนชุ	ตนัเทอดทิตย์	ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจ�ากระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	 
วจิยัและนวัตกรรม	ท่ีได้ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ีซึง่กจิกรรมในช่วงเช้า	ดร.ดนชุ	 
ให้เกยีรตบิรรยายเรือ่ง	บทบาทสภาคณาจารย์ฯ	กบัการพฒันามหาวทิยาลยั	ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล	ในช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง	สิทธิประโยชน์ของบุคลากร	หน้าที ่

สภาคณาจารย์ฯ	หรอืของใคร?	โดย	ผศ.ดร.เชษฐา	ทรพัย์เยน็	และคณะ	วตัถปุระสงค์ 
ของการจัดการประชุมในคร้ังนี้	เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน 
ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 
เครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการในกลุ่ม	9	ราชมงคล	และ	1	สถาบัน	 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของสภาคณาจารย์และข้าราชการเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
	 สถาบันภาษา	เปิดคอร์สโครงการอบรม	“การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	 

เพื่อเตรียมบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ”	อบรมผ่านระบบออนไลน	์	 
(ZOOM)	ในหัวข้อกลเม็ดการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	และเทคนิคการตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	 โดยวิทยากร	รศ.ดร.สิงหนาท	 
น้อมเนียน	จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล	 
นอกจากนี้ยังจัดอบรมโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย	สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก	 
สถาบันภาษา	มทร.พระนคร	หรือไลน์แอด	LI@rmutp.ac.th				
	 ท�าอย่างมืออาชีพ!	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ได้รับมอบหมายจาก 

ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	ให้ด�าเนินการจัดตกแต่งดอกไม้ 
ประดับสถานที่ส�าหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนือ่งในวนัฉตัรมงคล	โดยนายกรฐัมนตรแีละภรยิา	เป็นประธานในพธิถีวายพระพร
ชัยมงคล	ในวันพุธท่ี	4	พฤษภาคม	2565	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	โดย 
ได้รบัความร่วมมือจากคณาจารย์	นกัศกึษา	และศษิย์เก่าสาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ
คหกรรมศาสตร์ด�าเนินการจัดตกแต่งดอกไม้ประดับสถานที่	
	 เข้าร่วมจ้า!	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เข้าร่วมโครงการให้ค�าปรึกษาและ 

บรกิารข้อมูลเทคโนโลย	ีประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	โดยศนูย์คลนิกิเทคโนโลย	ี 

สถาบันวิ จั ยและพัฒนา	 มทร .พระนคร	 ได ้ จั ดประ ชุมชี้ แจงแนวทาง 
การด�าเนนิงานโครงการฯ	เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล 
เกาะเกร็ด	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 
และส�ารวจข้อมูลประเด็นปัญหาในการพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและมหาวิทยาลัย	เพื่อน�าผลการบริการวิชาการไปขยายผลในเชิงพาณิชย	์
โดยมีอาจารย์และนักวิจัยจากทั้ง	9	คณะ	เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ�านวน	40	คน	 
ณ	ต�าบลเกาะเกร็ด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	
	 เพิ่มประสบการณ์กันหน่อย!	คณะบริหารธุรกิจ	 (NIA)	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 

คณะบรหิารธรุกิจ	มทร.พระนคร	ด�าเนนิการจัดกิจกรรม	RMUTP	Sandbox	Camp	 
จุดไอเดีย	สร้างฝันธุรกิจนวัตกรรม	ภายใต้โครงการ	“RMUTP	Startup	Thailand	 
League	2022”	วตัถปุระสงค์ในการจดังาน	เพือ่การพัฒนาเยาวชนในมหาวทิยาลยั 
ให้สามารถก้าวไปเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่	 (Startup)	และน�าประเทศไปสู่ 
การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก	มุ ่งเน้นให้การสนับสนุนเยาวชน	 
และสถาบันการศึกษาก ้าวหน ้าไปสู ่มหาวิทยาลัยแห ่งการประกอบการ	 
(Entrepreneurial	University)	ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม	(Business	 
Model	Innovation)	โดยการจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจ 
เริ่มต้น	(Accelerator	Program)	เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน	ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะ	Pre-Seed	 
ผลกัดันการสร้างธรุกิจนวตักรรมท่ีมีความเข้มแขง็และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเรว็	 
ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	(Entrepreneurship)	ภายใต้ระบบ 
พี่เลี้ยง	(Mentor)

เรื่อง	:	ณรงค์กร	ประสารแสง

มอบเกียรติบัตร
	 ผศ.ดร.รุ ่งอรุณ	พรเจริญ	คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรม	

มอบใบเกียรติบัตรให ้กับนักเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการพัฒนา

วิชาการความร่วมมือกับโรงเรียนศรีอยุธยา	ในพระอุปถัมภ์ฯ		

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 6	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้	

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์	 ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งเรียนครบ 

ตามแผนโครงสร้างหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ณ	คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

อาสาเพ้นท์ก�าแพง
	 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	ได้จัดโครงการ	

Textile	Street	Art	เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานศิลปะ

ผ่านโครงการจติอาสาและมกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรควบคูก่บัวชิาการ	

พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในคณะฯ	โดยมี	นายณัฐพงษ์	แก้วประดิษฐ์	

นัก	Graphic	Design	Graffiti	Writer	มาเป็นวิทยากรให้ความรู้	

แนวคิดและหลักการออกแบบในการสร้างงานศิลปะออกมา	โดยมี 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึน	คือ	การเพ้นท์ก�าแพง	การเพ้นท์เส้ือยืด	สกรีน 

เสื้อยืด	เป็นเวลาจ�านวน	4	วัน	ณ	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น

เวิร์คช็อปนักบัญชีภาษี
	 คณะบริหารธุรกิจ	ร่วมกับ	สถาบัน	Tax	Skill	Academy	 

จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการนกับญัชภีาษอีากร	Tax	Accounting	

Practitioner	“Tax	Accounting	Practitioner	License"	(TAP)”	

Online	มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมอบรมกว่า	100	คน	

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้ลงมือวิเคราะห์

เอกสารทางบัญชี	ที่พบได้บ่อยในการท�างาน	การกรอกแบบแสดง

รายการภาษีเงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

และจัดท�ากระดาษท�าการบวกกลับภาษีเงินได้นิติบุคคล	และ 

ปิดงบการเงิน	อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะ	Super	Soft	Skills	 

ที่จ�าเป็นในการท�างานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต	การสื่อสารให้ตรงใจ 

ผู ้ฟัง	ทักษะการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ	ทักษะการเจรจาต่อรอง	 

การพัฒนาบุคลิกภาพให้โดนใจ	HR

คณะสื่อสารฯ MOU อาชีวธน
	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ให้การต้อนรับผู ้บริหาร	

อาจารย์	และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี	 เข้าร่วมพิธ ี

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคล	(มทร.)	พระนคร	และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ธนบุรี	พร้อมน�าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการต่าง	ๆ	ของคณะฯ	ซ่ึงการ 

ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการในครั้ งนี ้

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษา	อีกทั้งเพื่อการบูรณาการในด้านการจัดเรียนการสอน	

การวิจยั	การบรกิารวชิาการ	และการพฒันาผลงานทางวชิาการของ

บุคลากรร่วมกัน	ณ	ห้องประชุม	Ad	&	PR	Presentation	Room	

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ศูนย์เทเวศร์

เตรียมพร้อมสู่ส�านักงานสีเขียว
	 ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดโครงการเตรียมความพร้อม 

เพือ่สูก่ารประเมนิส�านกังานสเีขยีว	รปูแบบออนไลน์ให้กบัคณาจารย์

และบุคลากรของคณะ	ซึ่งกิจกรรมในวันแรกรับฟังการบรรยาย 

จาก	ดร.คณาวุฒิ	อินทร์แก้ว	และผศ.ดร.วรินธร	บุญยะโรจน	์ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 

และในวันที่สองจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสานมีการบรรยาย 

และฝึกปฏิบัติกิจกรรม	5	ส	การจัดการขยะและการปรับสภาพ 

แวดล้อมเพือ่การเป็นส�านักงานสเีขยีว	ซึง่จดัขึน้	ณ	คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ศูนย์พระนครเหนือ

MOU เพชรบุรี พัฒนาชุมชนยั่งยืน
	 มทร.	พระนคร	ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	(MOU)	 

กับ	2	องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	3	โรงเรียน	จังหวัดเพชรบุรี	 

ได้แก่	องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองกะป	ุองค์การบริหารส่วนต�าบล 

โรงเข้	โรงเรียนบ้านโป่งสลอด	โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย	(เรือนวงษ์ผดุง)	 

และ โร ง เ รี ยนบ ้ านหนอง โสน 	 ( รั ฐ ร าษฎร ์ บ� า รุ ง ) 	 โ ดยม	ี 

ผศ.ดร.อ�านาจ	 เอี่ยมส�าอางค์	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 และ 

ผศ.ดร.ประชา	พิจักขณา	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร  ์

และการออกแบบ	 เป ็นตั วแทนลงนามความร ่ วมมือกับ	 

นายบุญชู	พุ ่มจิตร	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกะปุ	 

และตัวแทนหน่วยงานต่าง	ๆ	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบล 

หนองกะปุ	จังหวัดเพชรบุรี

ดีไซน์อุปกรณ์แข่งขันกีฬาเพื่อผู้พิการ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกับ	สมาคมกีฬาลอนโบวล์ส

คนพิการไทย	 ได ้จัดการประชุมหารือ	 “แนวทางการจัดท�า 

ความร่วมมือออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ”	

โดยได้รับเกียรติ	ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	พันธุนะ	รักษาราชการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ 

พัฒนาการบริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับปัจจุบัน

ให้มากยิง่ขึน้	ณ	อาคารวศิวกรรมอตุสาหการ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	 

ศูนย์พระนครเหนือ

รับรางวัลชนะเลิศ
	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 

รับรางวัลชนะเลิศ	จากการเข้าร่วม	โครงการปฏิบัติการออกแบบ

สถาปัตยกรรม	ASA	Architectural	Design	Student	Workshop	

2022	ซึ่งเป็นงานประกวดการออกแบบทางสถาปัตยกรรม	ภายใน

งานกิจกรรมสมาคมสถาปนิกสยามฯ	ASA	Workshop	65	ภายใต้

แนวคิด	"พึ่งพา-อาศัย	:	CO-with	CREATORs"	โดยการประกวด 

จัดขึ้นในรูปแบบ	Online	และ	Onsite	ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์

เข้าร่วมจากทั่วประเทศ	จ�านวน	37	สถานศึกษา	โดยผลงานทั้งหมด

ที่ได้รับการออกแบบและจัดท�าในรูปแบบงานโมเดล	จะได้รับ 

การน�าไปจัดแสดงในงานสถาปนิก	ASA	Workshop	65	ซึ่งจัด	

ณ	อาคารชาเลนเจอร์	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	

เมืองทองธานี
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บ้านชินประชา

น�้าลายสอ

เรื่อง	:	ปรียาวีฒ์	รุ่งรัตนไชย	ภาพ	:	Plus	Property	Channel

	 อากาศร้อนแบบนีห้ลายคนคงไม่พลาดทีจ่ะชมิแตงโมปลาแห้ง	เป็นเมนทูีห่ลายคนรูจ้กัและคุน้หู	 

แต่คอลัมน์น�้าลายสอฉบับนี้เราจะมาดัดแปลงเมนูคลายร้อนแบบไทย	ๆ	แต่ยังคงความสดชื่น 

และได้ประโยชน์	อย่างแตงโมกุ้งแห้ง	ใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองรสชาติของเมนูนี้	ต้องบอกเลยว่าเป็นการ

รวมตัวกันระหว่างอาหารคาวและหวานได้อย่างลงตัว

วัตถุดิบ	 1.	แตงโม	หรือผลไม้ตามใจชอบ	2.	กุ้งแห้ง	3.	น�้าตาลทราย	4.	หอมแดงเจียว	

	 5.	น�้ามันส�าหรับผัด

วิธีท�ำ	 1.	หั่นแตงโม	แล้วน�าไปแช่เย็นเพิ่มความสดชื่น

	 2.	น�ากุ้งแห้งไปปั่นหรือโขลกให้เนื้อฟู

	 3.	ตั้งกระทะ	ใช้ไฟอ่อน	เทกุ้งแห้งป่นลงไปคั่วให้พอเหลือง	แล้วปิดไฟ

	 4.	ใส่น�้ามันเล็กน้อย	หอมแดงเจียว	น�้าตาลทราย	คลุกเคล้าให้เข้ากัน

	 5.	น�าแตงโม	ที่แช่เย็นออกมา	และน�ากุ้งแห้งโรยบนแตงโม	หรือแยกใส่ถ้วย	

	 เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟ

เมนนูีท้�าง่าย	แถมมปีระโยชน์ทีช่่วยเพิม่คณุค่าทางอาหารและยงัให้ความสดชืน่ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้

ต้องลองท�าตามแล้วจะรูว่้าดต่ีอใจ	แต่ถ้าใครชอบผลไม้อืน่	กส็ามารถปรบัเปลีย่นได้ตามใจชอบเลยนะ

Tips	:	แทบทุกบ้านจะมีกุ้งแห้งติดครัวเสมอ	เพราะน�ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย	ซึ่งกุ้งแห้งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย	เป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดีที่ช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้	เหมาะส�าหรับผู้แพ้นมวัว

แตงโม
..กุ้งแห้ง..

ศึกษาในวิชาการแพทย์แผนโบราณจากต�าราไทยและ 
จากแพทย์ชาวต่างชาติ	ทรงเขียนต�ารายาแผนโบราณ
ลงในสมุดข่อยและทรงตั้งช่ือต�ารายาเล่มนี้ว่าพระคัมภีร์	 
อตสิาระวรรค	โบราณะกรรม	และปัจจบุนันะกรรม	ปัจจบัุน 
เกบ็รกัษาไว้ทีพิ่พธิภณัฑ์ทหารเรอื	จ.สมทุรปราการ	เสด็จเตีย่ 
นอกจากจะทรงศึกษาค้นคว้าต�ารายาต่าง	ๆ	แล้ว	พระองค์ 
ยังได้ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่คนทั่วไปโดยไมค่ิดค่ารักษา 
หรอืค่ายา	ทรงฉลองพระองค์แบบง่าย	ๆ 	ใส่เสือ้ราชปะแตน 
และนุ่งผ้าม่วงตามสมัยนิยมในยุคนั้น	ถือไม้เท้า	กระเป๋ายา	 
รักษาชาวบ้านตั้งแต่ละแวกนางเลิ้งไปจนถึงเยาวราช	 

พระองค ์ เจ ้าอาภากรเกียรติวงศ ์ 	 กรมหลวงชุมพร 
เขตอุดมศักดิ์	หรือเสด็จเตี่ย	 ในฐานะหมอผู้รักษาคนไข้	
ระหว่าง	 พ.ศ.2454-2460	ภายหลังจากที่พระองค์ 
ได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการ	และทรงสนพระทัย 

	 “เรือนหมอพร”	มีลักษณะเป็นเรือนไม้	2	ชั้น	เป็น 
ศิลปกรรมแบบ	นีโอ-คลาสสิก	 (Neo-Classic)	 แต่ได้ 
ดัดแปลงให้เข้ากับภูมิอากาศในเขตร้อน	ด้วยการสร้างเป็น 
เรือนไม้	 เรือนลักษณะนี้เริ่มแพร่หลายเข้ามาในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และเป็นที่นิยม 
สร้างกันในหมู่คหบดี	ขุนนาง	และชนชั้นกลางทั่วไป	ซึ่ง 
มองเข ้ามาเรือนแห่งนี้ตั้ งโดดเด ่นเป ็นสง ่าอยู ่กลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 (มทร.)	 พระนคร	 
ศูนย์พณิชยการพระนคร
	 หากเล่าย้อนกลับไปคร้ังหนึ่งที่นี่เคยใช้เป็นเรือน
พยาบาล	เมื่อปี	พ.ศ.2520	ที่น่ีถูกใช้เป็นเรือนพยาบาลช่ือ
ว่าเรือนหมอพรเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

ตะลอนทัวร์

จากผู้เคารพศรัทธาพระองค์ท่านแทบทั้งสิ้น
	 ในปี	2558	เรือนหมอพรได้รับรางวัล	 
“อนุรักษ ์ศิลปะสถาป ัตยกรรมดี เด ่น”	 
ป ร ะ เ ภ ท อ า ค า ร ส ถ า บั น แ ล ะ อ า ค า ร 
สาธารณะ	 โดยทางสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ระบุว่า	ได้คัดเลือกให ้
เรือนหมอพรได ้รับรางวัลเ พ่ือเป ็นการ 
ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างก�าลังใจ 
ให ้ผู ้ที่ มี คุณูปการต ่อการอนุ รักษ ์มรดก	
ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นให้คงอยู ่อย่าง 
ต่อเนื่อง	ปัจจุบันเรือนหมอพรอยู่ในความ 

เรือนหมอพร
Neoclassical Architecture ผู ้คนส่วนใหญ่จึงรู ้จักพระองค์ท่านเป็นอย่างดีในนาม 

ของหมอพร
	 ต่อมาเรือนหมอพรมีสภาพทรุดโทรมลง	จึงย้าย 
เรือนพยาบาลออก	แล้วบูรณะเรือนหลังนี้ขึ้นใหม่	และได้ 
จดัเรือนหมอพรเป็น	“ศนูย์วฒันธรรม	วิทยาเขตพณชิยการ 
พระนคร	สถาบันราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ”	มีพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.2542	ต่อมา 
มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	จึงได้ย้ายเรือนทั้งหลัง 
โดยไม่มีการรื้อถอนตัวเรือน	มาอยู ่ในต�าแหน่งบริเวณ 
สนามหญ้าด้านในพื้นท่ีศูนย์พณิชยการพระนคร	และได ้
บูรณปฏิสังขรณ์เป็น	“พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร”	ภายใน 
แสดงสิง่ของต่าง	ๆ 	อาท	ิฉลองพระองค์ทหารเรอื	พระมาลา	 
อินทรธนู	หีบเหล็กส�าหรับเก็บข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็ก	 
ทีป๊ั่มยา	เครือ่งบดยา	หนิบดยาพร้อมลกูบิด	ตะแกรงร่อนยา	 
หูฟัง	อับแก้วเจียระไน	 โกร่งบดยาขนาดใหญ่	 รวมทั้ง 

ดูแลของคณะศิลปศาสตร์	มทร.พระนคร	ศูนย์พณิชยการ 
พระนคร	เปิดให้ชมนิทรรศการพระราชประวัติกรมหลวง 
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ	 โดยเปิด 
รับเยี่ยมชมเป็นหมู ่คณะ	5-20	คน	สอบถามเพิ่มเติม	 
081	810	5619

เรื่อง/ภาพ	:	ฉวีวรรณ	มะโนปา

ภาพถ่ายต่าง	ๆ 	โดยสิง่ของทัง้หลายเหล่านีไ้ด้รบัการบรจิาค


