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 ร่วงริ้วเรียงราย   เกลื่อนกล่นอยู่บนพื้นดิน

ดอกอินทนิลก�าลังผลิบานสะพรั่งสดใส
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 ทุกวันเราเคยร่วมสุข   ทุกข์ใจก็อยู่เคียงข้างกัน

แล้ววันหนึ่งก็ถึงวันจากลา

 *อาจจะมีดวงดาวสุกใส   ท้าทายให้ไปข้างหน้า

แต่ที่เลยล่วงมาไม่อาจบรรยายด้วยถ้อยค�า

 **ใต้ร่มอินทนิลแห่งนี้   วิเศษกว่าที่แห่งไหน

ดอกกิ่งก้านใบมีความทรงจ�า

 ม่วงชมพูโรยร่วงพรั่งพรูใต้ฟ้าสีคราม

ติดตรึงตาในวันเวลาที่แสนงดงาม   ฝังจ�าในใจ

 ผ่านพ้นฤดู   ดอกคงร่วงโรยสูญสิ้น

แต่อินทนิลในความทรงจ�าจะไม่เลือนหาย

 ถึงตัวจะไปใจนั้นอยู่   ไม่ลืมถิ่นทางที่ร้างไกล

ใต้ร่มอินทนิลที่จากมา

 (เฝ้ารอคอยวันจะหวนสู่   ต้นธารแห่งจิตชีวิตตน

สานสายใยพี่น้องราชมงคลพระนคร)

ประพันธ์โดย : สุรักษ์ สุขเสวี

(ใต้ร่มอินทนิล เป็นหนึ่งในเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยกลำ่วถึงช่วงเวลำ

แห่งควำมสุขในช่วงเวลำที่ใช้ชีวิตภำยใต้ร่มอินทนิล อันเป็นต้นไม้ประจ�ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลพระนคร)
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ใ นวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีอำยุครบ ๑๑ ปี นับ

ตั้ งแต ่วันก ่อตั้ งมหำวิทยำลัยจวบจนป ัจจุบัน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลได้ปฏิบัติตำมพันธกิจหลัก ประกำรหนึ่งนั้น
คือด้ำนกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สำรรักษ์
วัฒนธรรมในมือท ่ำนนี้  ก็ เป ็นหนึ่งในบันทึกผลงำนด้ำนกำร
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย

 สำรรักษ ์วัฒนธรรมฉบับ น้ีจึ งน� ำ เสนอผลงำนด ้ำน
ศิลปวัฒนธรรมในรอบ ๑๑ ปี โดยน�ำเสนอบทควำมสำรคดี
วัฒนธรรม เรื่อง ๑๑ ปี กับพันธกิจกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
งำนวิจัยวัฒนธรรม น�ำเสนอเรื่อง ควำมส�ำเร็จแห่งงำนวิจัย
วัฒนธรรม ในรอบ ๑๑ ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร ผู้สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร 
น�ำเสนอเรื่อง ๑๑ ปี แห่งควำมภูมิใจอย่ำงภำคภูมิ เรียนรู ้
วัฒนธรรมสู่อำเซียน น�ำเสนอเรื่อง ๑๑ ปี แห่งกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ภำษำและวัฒนธรรมของนักศึกษำรำชมงคลพระนคร ใน
ประชำคมอำเซียน และเรื่องควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ มทร.
พระนคร หนำนจื่อ : มิติทำงกำรศึกษำ มิติทำงวัฒนธรรม ไทย 
– จีน ปิดท้ำยด้วยข่ำวกิจกรรมวัฒนธรรม มทร.พระนคร

By January 18, 2016, Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon (RMUTP) will be a 

year of 11. Since the founded day until present, RMUTP 
abided by one of the university main mission, to maintain 
arts and culture and to conserve the environment. This 
Cultural Heritage Newsletter is another archive of the 
university proud and honor in arts and culture Preservation.

This issue presents lots of article of Thai arts and 
culture in 11 years which are 11 years with mission of 
cultural preservation, The Success of the Cultural 
Researches in the past 11 years of Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon, 11 Proud Years, 11 Years of 
RMUTP Language and Culture Exchange in ASEAN and 
MOU RMUTP-NCVT Educational dimension: Cultural 
Dimension Thai – PRC. Finally, we talk about arts and 
culture events of RMUTP

บทบรรณาธิการ

Editorial
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อานสารรักษวัฒนธรรม
ยอนหลังบนเว็บไซต

ติดตามขาวสาร
กองศิลปวัฒนธรรมrmutpculdiv

rmutpculdiv

cul.offpre.rmutp.ac.th

acd@rmutp.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความเกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียน หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เผยแพร่ใน “สารรักษ์วัฒนธรรม” ได้ที่
กองศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
๓๙๙ ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
๑๐๓๐๐ 

ติดตามข่าวสารกองศิลปวัฒนธรรม

อันเนื่องมาจากปก

ใ นโอกำสที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีอำยุครบ ๑๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึง่มหำวทิยำลัยมแีนวทำงกำรพฒันำเพือ่รองรบัควำมต้องกำรด้ำนพืน้ทีก่ำรศกึษำในอนำคต 

สำรรักษ์วัฒนธรรมจึงน�ำภำพแนวคิดกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในปีที่ ๑๑ ภำยใต้ค�ำขวัญ “คิด(ส์)ดี ท�ำดี 
เพื่อสังคม” มำเป็นภำพปกหน้ำ และภำพแบบจ�ำลองโครงกำรขยำยพื้นที่กำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ต.ล�ำไทร อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี มำเป็นภำพปกหลัง
ประจ�ำฉบับ

From the Cover

In 2016, RMUTP is on 11th anniversary with the vision to develop facilities and 
expands space to support increasing demand of students in education and 

learning needs in the future. This issue front cover of Cultural Heritage Newsletter is 
willing to present the illustration of the university in the 11th year which has the concept 
of good kids doing good for society. The back covere is the illustration of campus 
expansion projects at Lamsai subdistrict, Lam Luk Ka district, Patum Thani province.
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กิจกรรมวัฒนธรรม มทร.พระนคร
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กับพันธกิจการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

11 years with mission of cultural preservation

๑๑ปี 
ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง Asst.Prof.Chettaya  Kitkerdsang
ผู้อ�ำนวยกำรกองศิลปวัฒนธรรม	 Director	of	Arts	and	Culture	Division
ผศ. ดร.ชญานนท์  กุณฑลบุตร Asst.Prof. Dr.Chayanon  Kunthonbut
คณะศิลปศำสตร์	 Faculty	of	Liberal	Arts

สารคดีวัฒนธรรม | Cultural Documentary



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๗ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘   Vol.10 no. 17 July - December 2015 7 7

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครตระหนกัดว่ีาการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรมเป็นหน้าทีข่อง
คนไทยทกุคนทีต้่องร่วมกนัอนรุกัษ์สบืทอดให้อยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป	ด้วยเพราะศลิปวัฒนธรรม

เป็นมรดกอันล�้าค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดไว้ให้ลูกหลานไทยที่ส�าคัญศิลปวัฒนธรรมไทยถือเป็น
หนึ่งเดียวที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทย	 เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
โลกไร้พรมแดนที่ทั่วโลกเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันจนดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นแต่สิ่งท่ีบ่งบอกถึงความ
แตกต่างของแต่ละชาติที่ทุกคนใฝ่หาต้องการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีมูลค่าท่ีเกินกว่าจะตีเป็นราคาได	้
สิ่งนั้นคือศิลปวัฒนธรรม

Rajamangala	University	of	Technology	Phra	Nakhon	realizes	that	the	responsibility	of	
Thai	cultural	preservation	belong	to	everyone	due	to	the	Thai	culture	is	a	precious	

heritage	that	has	accumulated	ancestral	inheritance	to	the	next	generation	of	Thailand.	
Thai	culture	maintains	its	national	identity.	Nowadays	the	current	of	globalization	has	
influence	to	all	over	the	world	,	therefore	we	have	to	exchange	ideas	and	global	data		
to	learn	each	other,	the	among	precious	things	is	the	fine	arts	culture.
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มหำวิทยำลัยตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว จึงก�ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในรอบ ๑๑ ปี กับพันธกิจกำร
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมในประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรส่งเสริม
ท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรมและรกัษำส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำงมัน่คง
เพื่อสรำ้งคุณค่ำทำงสังคมและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งแต่ก่อ
ตั้งมหำวิทยำลัยครบ ๑๑ ปี มีโครงกำรดำ้นศิลปวัฒนธรรมทั้งส้ิน 
๓๙๗ โครงกำร โดยก�ำหนดตัวชี้วัดไว้ ๕ ตัว ได้แก่ จ�ำนวนโครงกำร 
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกับภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชน
ในระดบัชำต ิ/ อำเซยีน / นำนำชำต ิเช่น โครงกำรผลติส่ือมลัตมิเีดยี
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่สู่ประชำคมอำเซียน ของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน โครงกำรศึกษำวัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ ดินแดนสุวรรณภูมิ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนส่ิงทอของ
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โครงกำรประชุม
สัมมนำเพื่อกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่ำงยั่งยืนของกอง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีผู้สืบทอดผลงำนศิลปวัฒนธรรมโดยบันทึกองค์ควำมรู้ไว้
ในคลังปัญญำของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมหำวิทยำลัยมีโครงกำรเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด ่น เพื่อเข ้ำรับรำงวัลใน
วันสถำปนำมหำวิทยำลัยวันที่ ๑๘ มกรำคม ของทุกปี นอกจำกนี้
ยังมีผู้สืบทอดผลงำนศิลปวัฒนธรรมในกำรอบรม บริกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลท้ังภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งจัดโดยกองศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ�ำทุกปี
มีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ โดยมหำวิทยำลัยมีโครงกำรส่งเสริมให้
นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถไปเผยแพร ่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ณ ต่ำงประเทศ ในโครงกำรเพชรรำชมงคล โดยกองพฒันำนกัศกึษำ
ต้ังแต่เริ่มต้นก่อตั้งมหำวิทยำลัยเป็นต้นมำถึงปัจจุบันเป็นประจ�ำ
ทุกปี ได้แก่ กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน บำหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศตุรกี 
และโดยกองศิลปวัฒนธรรมมีโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ในกลุ่มประเทศอำเซยีน ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) 
ประเทศบรไูน และที ่Philipphines Normal University ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และในประเทศนอกกลุม่อำเซยีน คอื 
กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงำน Thai 
Festival in Cairo ประเทศอียิปต์ โดยได้รับ
เชิญจำกสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงไคโร เ พื่ อ
ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วแก่ชำวอยีปิต์ให้
มำท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ทีส่�ำคญัมหำวทิยำลัย โดย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
ได ้ รับควำมไว ้ วำง ใจจำก
รัฐบำลให้สำธิตและเผยแพร่
ผลงำนศิลปวัฒนธรรม กำร
ร้อยมำลัย กำรแกะสลักผัก
ผลไม้ อำหำรและขนมไทย 
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Our university recognizes the importance of 
maintaining arts and culture and to conserve the 
environment. The fifth strategy was developed to 
preserve Thai cultural issues and promoting Thai 
culture and environmental preservation to create social 
value and economic value. Since the establishment of 
11th anniversary RMUTP. There are 397 Thai cultural 
projects according to the 5 indicators and created 
objectives in accordance with the national strategy 
include a number of cultural integration with the private 
sector and the public sector / ASEAN / International 
projects such as media production about the importance 
of Thai culture preservation by Faculty of Home 
Economics and technology,Faculty of Engineering , 

Faculty of Industrial Textiles and Fashion 
Design and the symposium Thailand 

for cultural preservation for 
sustainability of the Division 
of Arts and Culture.

T h e  c u l t u r a l 
inheritance works by 
recording the cognitive 
f a c u l t i e s  o f  t h e 
university library in 
order to disseminate 

knowledge on cultural issues. Our university plans to 
honor and promote the people who have contribution 
about arts and culture and environmental preservation 
excellence on RMUTP.’s establishment day, 18th 

January every year. There is also acultural inherit ant 
of the cultural training, services to people both inside 
and outside the university and there is knowledge 
management activities in the field of arts and culture 
which organized by the Division of Arts and Culture 
annually.

For the spreading and maintaining arts and 
culture both national and international level, RMUTP 
has a program to encourage students to spread Thai 
culture such as the Division of Student Development, 
the RMUTP Diamond project to spread the 
dissemination of arts and culture at the United Republic 
of China, Bali, Indonesia and Turkey. For the Division 
of Arts and Culture has Thai cultural spreading program 
to ASEAN at Universiti Brunei Darussalam (UBD) 
Brunei and the Philippines Normal University, Thai 
Festival in Cairo, Egypt which invited by the Royal 
Thai Embassy in Cairo to promote tourism in Thailand. 

For the Faculty of Home Economics Technology 
has been entrusted by the government to demonstrate 
and disseminate the culture of weaver carving fruits 

1. นกัศกึษาบนัทกึภาพศลิปวฒันธรรมในท้องถิน่ในโครงการผลติ
สื่อมัลติมีเดียอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร่สู่ประชาคม
อาเซียน โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2. นักศกึษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ในโครงการสบืสานศลิป
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

3. โครงการศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดินแดนสุวรรณภูมิ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณาจารย์ ม.ราชมงคลพระนคร เรียนรู้วิธีท�าเครื่องจักสาน ในโครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนของกองศิลปวัฒนธรรม

5. ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่
มหาวทิยาลยัมอบให้เป็นขวญัก�าลงัใจแด่บคุลากร ทีม่ผีลงานวจิยัและผลงานเชงิประจกัษ์ด้านศลิป
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการพิจารณาคัดเลือกทุกปี

6. นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร เดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศตุรกี

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทยการแกะสลักผักผลไม้ งาน
มาลัยดอกไม้สดและขนมไทยมงคล ต้อนรับนายเหงียน เติ๊น สุง (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung) 
นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามพร้อมภรยิา ในโอกาสเยอืนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ โดยมพีลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีให้การต้อนรบัในฐานะแขกของรัฐบาล 
เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
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ต้อนรับผู้น�ำประเทศ ณ ท�ำเนียบรัฐบำลเป็นประจ�ำ ตลอดจน
ผลงำนศิลปวัฒนธรรมที่คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย โดยคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ คณะอุตสำหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไปเผยแพร่ในต่ำงประเทศอีกร่วม ๒๐ 
ประเทศ เช่น ภฏูำน เนปำล แคนำดำ สหรฐัอเมรกิำ นอร์เวย์ สวเีดน 
เดนมำร์ก เป็นต้น และนอกจำกนีม้หำวทิยำลยัยงัมวีำรสำรสำรรกัษ์
วัฒนธรรมเผยแพร ่ผลงำนท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ
มหำวทิยำลยัทัง้ภำคภำษำไทยและภำคภำษำองักฤษ โดยมกี�ำหนด
ออกปีละ ๒ ฉบบั ล้วนได้น�ำไปเผยแพร่ยงัทกุประเทศทีก่ล่ำวมำข้ำง
ต้น

ในด้ำนจ�ำนวนผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล ้อมที่ ได ้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำตินั้น
มหำวิทยำลัยมีผลงำนผู้ได้รับรำงวัลในรอบ ๑๑ ปีนี้ร่วม ๕๐ กว่ำ
รำงวัล ได้แก่ รำงวัลเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ สำขำศิลปวัฒนธรรม
จำกนักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ รำงวัลกำรประกวด
งำนดอกไม้สด ใบตอง กำรประกวดพำนพุ่ม โคมแขวน กระทงลอย 
กำรแกะสลกัระดบันำนำชำต ิและกำรประกวดด้ำนอำหำรไทย ของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ และคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

นอกจำกนีม้หำวทิยำลยัยงัมโีครงกำรสนองงำนในโครงกำร
พระรำชด�ำริ / โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช / โครงกำรภำยใต้
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหำวิทยำลัยมีโครงกำรตลอด

ระยะเวลำ ๑๑ ปี ร่วม ๑๘๐ โครงกำร เช่น โครงกำรนกัส่ิงแวดล้อม
รวมใจใฝ่เรียนรู้ตำมรอยพ่อ โดยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�ำนึกนักศึกษำเพื่อพัฒนำ
ส่ิงแวดล้อมน้อมถวำยพ่อของแผ่นดินของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ โครงกำร มทร.พระนคร สนองพระรำชด�ำรอินรุกัษ์
พันธุกรรมพืช ในกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติระดับ
อุดมศึกษำ กิจกรรมปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โครงกำร มทร.พระนคร สนอง
พระรำชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง ของกองศิลปวัฒนธรรม โดยน�ำ
นักศึกษำและคณำจำรย์ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรเรียนรู้และต่อยอดส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำง
ยัง่ยนื เช่น ชมุชนบ้ำนถ�ำ้เสือ อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบรุ ีชมุชนไทยวน 
อ.เสำไห้ จ.สระบุรี เป็นต้น

ในอนำคต มหำวิทยำลัยมีนโยบำยจะน�ำมหำวิทยำลัยสู่ 
Digital University ดังนั้นงำนศิลปวัฒนธรรม จึงมีกำรพัฒนำ
รูปแบบให ้มีกำรบันทึกจัด เก็บรวบรวมองค ์ควำมรู ้ ด ้ ำน
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยทั้งหมดให้เผยแพร่เป็นฐำนข้อมูล 
เพื่อกำรสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลได้แพร่หลำย สะดวกรวดเร็ว ไม่
จ�ำกัดเวลำ สถำนที่ เพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกับนโยบำยมหำวิทยำลัยสู่ Digital University ต่อไป
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1. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และแหล่งศิลปวัฒนธรรม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2 และ 13 สิงหาคม 2557

2. นายขจร อิศราสุชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.
พระนคร เข้ารบัพระราชทาน รางวัลเยาวชนดเีด่นแห่งชาตสิาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติประจ�าปี 2556”

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   จัดโครงการนักส่ิงแวดล้อมรวมใจใฝ่
เรียนรู้ตามรอยพ่อ ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

4. นักศึกษาเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว ในโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ี 1 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย ณ ชุมชนบ้านถ�้าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558

5. นักศึกษาร่วมกิจกรรมบวชป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบท่ี 1 กิจกรรมปลูกจิตส�านึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
สิง่แวดล้อม เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจดัโดย กองศลิปวฒันธรรม ณ พืน้ทีอ่ทุยาน
สวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

6. นักศึกษาเก็บตัวอย่างจุลชีพในน�้า ส่วนหนึ่งของการศึกษาในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี

7. นกัศกึษาปลกูต้นไม้ ในโครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชด�าริ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช รอบท่ี 3 กจิกรรม
บ�ารุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

and vegetables, food and desserts to welcome the 
national leaders at the Government House. For the 
Facultyof Industrial Textiles and Fashion Design and 
the Faculty of Business Administration has published 
on 20 overseas countries such as Bhutan, Nepal, the 
United States, Canada, Norway, Sweden, Denmark, 
etc. In addition, the university has published the cultural 
journal and cultural conservation both Thai and English 
in order to spread the countries mentioned above.

In terms of RMUTP’s cultural and environmental 
conservation award in national or international level, 
there are more than 50 awards in within 11 years, 
including the National Outstanding Youth Award from 
Faculty of Home Economics Technology and textile 
and fashion design e.g. banana, flower decoration 
contest, Kratong contest, Thai food contest .

The university also plans to work in the Royal 
projects like the Plant Genetic Conservation Project / 
the Programme under the sufficiency economy 
philosophy, there are 180 projects within 11 years like 
environmental conservation projects from the Faculty 
of Science and Technology, the environmental 

awareness projects to honor the King Phumipol from 
the Faculty of Home Economics and Technology, the 
plant genetic conservation project, The mangrove 
planting project and conservation of natural resources 
project , the reforestation activities project to honor 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn and to promote 
the Sufficiency Economy Theory from the Division of 
Arts and Culture By bringing RMUTP’s students to 
learn and to promote sustainable community at 
Thamseue community Kaeng Krachan, Phetchaburi 
and Thai – Yuan sustainable community, Sao Hai, 
Saraburi etc.

In the future, the RMUTP. plans to enter the 
digital university; therefor, the Division of Art and 
Culture is going to developed model to save and 
collected knowledge about culture and local wisdom 
to publish and storage in computer database for 
research and informative study with the promotion and 
development of arts and culture line in accordance with 
RMUTP’s policy .
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Rajamangala	University	of	Technology	Phra	Nakhon	was	established	from	the	act	of	
Rajamangala	 University	 of	 Technology	 in	 2005.	 The	 purpose	 includes	 teaching,	

research,	academic	services,	conservation	of	arts	and	culture	and	conservation	of	the	
environment	There	are	many	diversity	patterns	of	the	role	of	reservation	of	arts	and	
culture	that	integrate	with	other	duties	of	the	university	including	the	duty	of	research.	
It	has	continued	and	reached	11	years	in	this	year.
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ความส�าเร็จแห่งงานวิจัยวัฒนธรรม

in the past 11 years of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

ในรอบ ๑๑ ป ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

The Success of the Cultural Researches

งานวิจัยวัฒนธรรม | Cultural Research

ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  Asst.Prof.Chutamas  Peeraphatchara
อดีตผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ	 Former	Director	of	Institue	of	Research	and	Development
นางสาวอรพร  พุฒพงษ์  Ms.Oraporn  Puttapong
คณะศิลปศำสตร์	 	 Faculty	of	Liberal	Arts

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล	พ.ศ.	๒๕๔๘	มวีตัถปุระสงค์ในการสอน	วิจัย	บรกิารวชิาการ	และท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ในบทบาทของการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ได้ด�าเนนิการในรปูแบบทีห่ลากหลาย	
และบรูณาการกบัพนัธกจิอืน่ของมหาวทิยาลยั	โดยเฉพาะพนัธกจิการวจิยั	โดยด�าเนนิการมาครบ	๑๑	ปี	
ในปีนี้



The administrator of the research under the 
strategy of developing the university has separated the 
research works according to the research work products 
to create the knowledge and research works to transfer 
technology covering the Science, Technology, and 
Social Sciences categories. There are frameworks of 
research to use and practice and be powered by the 
policy to lead to practice by the institution of research 
to develop the faculties and others supporting institutes. 
Therefore, this creates the mixing works between 
Science, Technology and Social Sciences that integrate 
with the works of conservation of arts and culture as 
follows.

1. The development of the researchers:  There 
is the development of the researchers in many areas 
including Science by allowing them to integrate with 
the Social Science category in the pattern of the using 
of technology to create value of the raw material, the 
process production, the administration of community 
works and the intelligence of locality from the works 
in 2005 until today. There are an increasing numbers 

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๗ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘   Vol.10 no. 17 July - December 2015 13 13

กำรบริหำรงำนวิจัยภำยใต ้ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย แบ่งผลงำนวิจัยตำมผลผลิตผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรูแ้ละผลงำนวจิยัเพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลย ีครอบคลุมสำขำ
วทิยำศำสตร์เทคโนโลย ีและสำขำสงัคมศำสตร์โดยมกีรอบงำนวจิยั
เป็นแนวทำงปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบำยสู ่กำรปฏิบัติโดย
สถำบนัวจิยัและพฒันำ คณะ และหน่วยงำนสำยสนบัสนนุอืน่ ๆ  จงึ
ท�ำให้เกิดผลงำนที่ผสมผสำนกันระหว่ำง วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และสงัคมศำสตร์ ซึง่บรูณำกำรกบัผลงำนท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม
ดังนี้

๑. กำรพัฒนำนกัวจิยั มกีำรพฒันำนกัวจิยัสำขำวทิยำศำสตร์ 
ให้ท�ำงำนบูรณำกำรกับสำขำสังคมศำสตร์ในรูปแบบของกำรใช้
เทคโนโลยใีนกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ของวตัถดุบิ กระบวนกำรผลติ กำร
บริหำรจัดกำรงำนชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่น จำกผลงำนปี 
๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน โดยมีนักวิจัยเพิ่มขึ้นจำก ๔๘ คน เป็น ๒๕๗ คน 
งบประมำณวิจัยจำก ๔ ล้ำนบำท เป็น ๔๔ ล้ำนบำท ผลงำนที่
ตีพิมพ์เผยแพร่จำก ๓ เรื่อง เป็น ๑๐๙ เรื่องต่อปี

๒. ผลงำนวจิยัด้ำนศลิปวฒันธรรม มกีำรพฒันำผลงำนวจิยั

ผูช่้วยศาสตราจารย์จฑุามาศ พรีพชัระ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา ผูช่้วยศาสตราจารย์เสาวลกัษณ์ คงคาฉยุฉาย อาจารย์กฤตพร 
ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. น�าผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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ด้ำนศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำท้องถิน่ทีค่รอบคลมุสำขำวชิำใน
มหำวิทยำลัย อำทิ ผลงำนวิจัยด้ำนอำหำรไทย อำหำรพื้นบ้ำน 
สิ่งทอไทย กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยใช้ฐำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรพัฒนำ

๓. กำรผลิตวำรสำรทำงวิชำกำร ผลิตวำรสำรวิชำกำรและ
วจิยั มทร.พระนคร ตัง้แต่ปี ๒๕๕๐ – จนถงึปัจจบุนั โดยในปี ๒๕๕๒ 
วำรสำรได้รบักำรจดัให้อยูใ่นฐำนข้อมลูศนูย์ดชันกีำรอ้ำงองิวำรสำร
ไทย (TCI) และปี ๒๕๕๕ ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพเป็นวำรสำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ ๑ โดยมีผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๗

๔. กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ โดยกำรน�ำ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินของบุคลำกรเผยแพร่สู่สำธำรณชน ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ 
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ เป็นตัวอยำ่งผลงำน ดังนี้

๔.๑ สิงหำคม ๒๕๕๔ รำงวัล Bronze Thailand 
Research Expo Award 2011 ในงำนกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย
แห่งชำต ิประจ�ำปี ๒๕๕๔ จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ

๔.๒ สิงหำคม ๒๕๕๕ รำงวัล Gold Thailand 
Research Expo Award 2012 ในงำนกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย
แห่งชำต ิประจ�ำปี ๒๕๕๕ จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ

๔.๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ รำงวัล Special Award ใน
งำนวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ

๔.๔ กรกฎำคม ๒๕๕๗ รำงวัล Popular Vote กำรน�ำ
เสนอผลงำนภำคนทิรรศกำร ในงำนรำชมงคลวชิำกำรครัง้ที ่๖ จำก
กลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

๔.๕ สิงหำคม ๒๕๕๗ รำงวัล Gold Thailand 
Research Expo Award 2014 ในมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

๔.๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ รำงวัล Silver Thailand 
Research Expo Award 2015 ในมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

๕. กำรบูรณำกำรผลงำนวิจัยกับงำนบริกำรวิชำกำรและ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกำรน�ำผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนภูมิปัญญำไทยสู่กำรบริกำร
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ จนได้รับรำงวัลและกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ดังนี้

๕.๑ สิงหำคม ๒๕๕๓ รำงวัลกำรบริหำรจัดกำร คลินิก
เทคโนโลย ีในระดบัดเียีย่ม จำกโครงกำรคลนิกิเทคโนโลย ีกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่สำมำรถใช้องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ พรีพชัระ เข้ารบัโล่รางวลัและเกยีรตบิตัรจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในผลงาน 1. โล่และเกยีรตบิตัรยกย่อง “หมู่บ้านเผอืกหอม”เป็น
หมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย ที่น�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เกียรติบัตรยกย่อง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่งในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชน



of researchers from 48 persons to 257 persons. The 
budget of the research has also increased from4 million 
baht to 44 million baht. The research works have 
published from 3 stories to 109 stories per year.

2. The research works of arts and culture has 
developed in the areas of arts and culture and 
intelligence of locality that covering many categories 
in the university for example the research work of Thai 
food, typical traditional food, Thai garment and textile, 
the developing of the products from the intelligence 
of locality by using the Science knowledge and the 
Technology base in the development.

3. The publication of the academic journals by 
producing academic journals and researches of 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
from 2007 until today. In the year 2009, the journals 
were assigned in the data base of the Thai-Journal 
Citation Index Centre, (TCI) and the year 2012 have 
been approved of the quality to be in the Science and 
Technology Journals of the first group by be effective 
from 2012-2014.

4. The publicity of the researches and the 
creative works by bringing the researches and creative 
works of arts and culture category and the intelligence 
of locality of personnel have distributed to the public 
and received many different awards in the national and 
the international levels as example as follows.

4.1 August, 2011 : Bronze Thailand 
Research Expo Award 2011 in the event of presentation 
of the national research of the year 2011 from the 
National Research Council of Thailand

4.2August, 2012: Gold Thailand Research 
Expo Award 2012 in the event of the presentation of 

the national research of the year 2012 from the National 
Research Council of Thailand.

4.3 February, 2013: Special Award in the 
event of inventor of the year of 2013 from the National 
Research Council of Thailand

4.4 July, 2014: Popular Vote Award of the 
presentation of  the works exhibition part of Rajamangala 
Academic the 6th Event from the Rajamangala 
University of Technology Group

4.5 August, 2014: Gold Thailand Research 
Expo Award 2014 in the Thailand Research Expo 2014 
from the National Research Council of Thailand

4.6 August, 2015: Silver Thailand Research 
Expo Award 2015 in the Thailand Research Expo 2015 
from the National Research Council of Thailand

5. The integration of the research works with 
academic services works and conservation of arts and 
culture, and this has taken from the works that were 
created from the development products and created 
value of the Thai wisdom to the academic services in  
both national and international levels until received 
awards as follows.

5.1 August, 2010: The management of 
technology clinic excellence Award from the project 
of technology clinic of the Ministry of Science and 
Technology that can use the knowledge from the 
researches to the development of the works that were 
created from the local wisdom of the community.

5.2 August, 2013: The award and certificate 
of achievement of administration of “Peuakhom” 
Village that has taken Science and Technology and the 
innovations to use for being beneficial in developing 
the occupations and the quality of life of people in the 
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นายสมัภาษณ์ สวุรรณครีี อาจารย์ประจ�าคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
ม.ราชมงคลพระนคร กบัผลงาน The Charm of the Waterr Hyacinth ได้รบัรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ 
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
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ผลงานของนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and Technology 
Exhibition : 1st RMUTP ITEx) ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” (Technological 
and Innovative Seeds from New Generation) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 



community from the local wisdom of “Peuakhom”.
5.3 January, 2016: The implementations of 

the project to raise the level of products of one product 
per one district in the type of clothes and the costumes  
from Thai clothes to develop to be in an international 
level and has participated in the event of JFW 
International Fashion Fair 2558 in Tokyo in Japan.

6. The creation of students to take part in 
developing works of arts and culture under the projects 
has enable to inventions and innovations for the new 
generations   of people from 2008 until today. There 
were total of 669 works by the works that were created 
from the creation of Thai local wisdom and people 
mixing with the works of arts and culture development 
to be the food and inventions products that are 
considered to be and integration of researches, learning 
and teaching and the conservation of arts and culture 
that all combined perfectly. This enable to get the 
awards of creativity of works that were mentions from 
both from the university and outside organizations.

Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon is the leading university of creating professional 
graduates to be the graduate that is Hands on, Keenness, 
Determination,Technological Expertise, and Integrity 
that were set with in the “Identity” of the university 
from the year 2005. Therefore, the research work is 
one of the mission that is important because it creates 
new knowledge that shows the identity of the graduates 
and the personnel by creating the works that come from 
the integrations of mission according to the duties and 
responsibilities of the institution of higher education 
including the researches that use the Thai arts and 
culture from the Science and Technology base to 
response with the strategy and the development of the 
university.
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สู่กำรพัฒนำผลงำนที่เกิดจำกภูมิปัญญำของชุมชน
๕.๒ สงิหำคม ๒๕๕๖ รำงวลัและเกียรตบิตัรกำรด�ำเนนิ

กำรพฒันำหมูบ้่ำนเผอืกหอม ทีน่�ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำอำชพีและคณุภำพชวีติของ
ชุมชนจำกภูมิปัญญำด้ำนเผือกหอม

๕.๓ มกรำคม ๒๕๕๘ กำรด�ำเนินโครงกำรยกระดับ
ผลติภณัฑ์หนึง่ต�ำบลหนึง่ผลติภณัฑ์ ประเภทผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย
จำกผ้ำไทย เพื่อพัฒนำสู ่สำกล และได ้เข ้ำร ่วมงำน JFW 
International Fashion Fair 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

๖. กำรสรำ้งบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพื่อคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันรวม ๖๖๙ ผลงำน 
โดยมีผลงำนที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำของคนไทยผสม
ผสำนกับงำนศิลปวัฒนธรรมพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรและงำน
ประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นกำรบูรณำกำรงำนวิจัย กำรเรียนกำรสอนและ
งำนท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เข้ำกันอย่ำงลงตัว สำมำรถรับ
รำงวลักำรสร้ำงสรรค์ผลงำนดงักล่ำวทัง้จำกมหำวทิยำลยัและหน่วย
งำนภำยนอก

มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป ็น
มหำวทิยำลยัชัน้น�ำด้ำนกำรผลติบณัฑติมอือำชพี ให้เป็นบณัฑิตนกั
ปฏิบัติที่ใฝ่รู้ สู้งำน เชี่ยวชำญเทคโนโลยีและมีคุณธรรม ก�ำหนดไว้
ในอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย มำตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ งำนวิจัยจึงเป็น
พันธกิจหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญเพรำะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ที่
แสดงควำมเป็นตัวตนของบัณฑิตและบุคลำกรโดยสร้ำงสรรค์ผล
งำนทีเ่กดิจำกกำรบรูณำกำรพนัธกจิตำมหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบของ
สถำบนัอดุมศกึษำรวมถงึงำนวจิยัทีเ่ป็นกำรใช้ศลิปะและวฒันธรรม
ของไทยจำกฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
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แห่งความภูมิใจอย่างภาคภูมิ
11 Proud Years

๑๑ ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ได้รับการสถาปนาขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑๘	มกราคม	๒๕๔๘	
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	 ที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี	 นับเป็นเวลา

ก้าวเข้าสู ่ปีที่	 ๑๑	 แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ในสายตาของวงการศึกษาและบุคคลทั่วไป	 แท้ที่จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน	 จัดเป็น
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง	มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะทาง	

Rajamangala	University	of	Technology	Phra	Nakhon	(RMUTP)	was	established	on	January	
18,	2005,	aimed	to	produce	technology	and	science	graduates	and	it	has	done	so	

for	11	years.	Although	our	university	is	viewed	by	the	public	as	a	young	one,	we	have	
had	a	long	history	with	reputation	in	several	fields.	

ผู้สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร | RMUTP Inheritors of Thai Arts and Culture

นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล Mrs.Piyatida  Seehavattanakul
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์	 Faculty	of	Home	Economics	Technology
ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล Asst.Prof.Rapheephan Suthapannakul
คณะศิลปศำสตร์	 Faculty	of	Liberal	Arts
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ เป็น ๑ ใน ๙ คณะ สังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร อดีตถือก�ำเนิดจำก
โรงเรยีนช่ำงทอวดัสำมพระยำ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ต่อมำเปลีย่นเป็น 
“โรงเรียนกำรชำ่งสตรีโชติเวช”“วิทยำเขตโชติเวช” ปัจจุบันคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำน
คหกรรมศำสตร์ เป็นคณะต้นแบบทีผ่ลติบณัฑติมอือำชพีเฉพำะทำง
ด้ำนเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำน
วิชำกำรและทักษะวิชำชีพบนพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำน
เทคโนโลยีที่มีคุณภำพเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน�ำด้ำนทักษะวิชำชีพ
คหกรรมศำสตร์ที่สืบทอดและบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย
มำยำวนำนกว่ำ ๗๘ ปี 

ด้ำนประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้กำรเรียนกำรสอน
ดำ้นคหกรรมศำสตร์ มีคณำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ช�ำนำญ เน้น
ทักษะปฏิบัติ บูรณำกำรวิชำกำร ทักษะวิชำชีพ ศิลปวัฒนธรรม 
เข้ำด้วยกนัอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ส่งผลให้นกัศกึษำ
สำมำรถน�ำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ พัฒนำทักษะฝึกฝนฝีมือตนเอง
ในองค์ควำมรู้เฉพำะทำงรู้จักท�ำงำนเป็นทีม กลำ้คิดกล้ำแสดงออก 
มีควำมพร้อมพิสูจน์ควำมสำมำรถของตนเองในกำรแข่งขัน กำร
ประกวด กำรน�ำเสนอผลงำนเชิงอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ทั้งใน
ภำครัฐและภำคเอกชนได้รบัรำงวลัระดบัชำตมิำอย่ำงต่อเนือ่ง สร้ำง
ชือ่เสยีงและควำมภำคภมูใิจให้แก่มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
พระนคร และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ท่ีสำมำรถพัฒนำ
นกัศกึษำให้มปีระสทิธภิำพทัง้ในด้ำนควำมรูค้วำมสำมำรถ คณุธรรม
จริยธรรม ตลอดทั้งกำรรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

รำงวัลที่ได้รับในระดับชำติ อำทิ
• รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม

รำงวัลเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล
เยำวชนดีเด่นแห่งชำติสำขำศิลปวัฒนธรรม จำกสมเด็จพระบรม
โอรสำธริำชฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร เนือ่งในวนัเยำวชนดเีด่นแห่งชำติ 
ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยำยน ของทุกปี

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นายกิตติ ยอดอ่อน นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ 
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงำนประดิษฐ์

The Faculty of Home Economics Technology 
is one of the nine faculties under RMUTP. It was 
originated from Wat Sam Praya Weavers School in 
1938. Later, the school was changed the name into 
Karn Chang Satree Chotiwet School. Presently, the 
Faculty of Home Economics Technology provides 
teaching and learning in Home Economics. It is tasked 
with producing professionals who are capable both in 
theories and career skills. It is a resource center in the 
field of Thai traditional Home Economics and 
Nourishing Thai Traditional Arts and Culture for more 
than 78 years.

In terms of Home Economics Instructional, we 
are proud to have highly qualified faculties who are 
capable of integrating theories and practice effectively. 
Thus, our students get their best chance to develop 
their potential to their highest. They get lots of 
opportunities to learn to be confident in their skills and 
work in team. Moreover, our students have won several 
prestigious national awards. They have brought pride 
and fame to our university. The Faculty of Home 
Economics are proud to be able to develop students 
‘skills, morality and cherish for Thai arts and culture.

Here’re some national awards which student got.
• Outstanding Youth Award in Arts and 

Culture
The followings are recipients of Outstanding 

Youth Award in Art and Culture. His Royal Highness 
Crown Prince presents the awards to these outstanding 
students on September 20, the National Outstanding 
Youth Day. 

2006, Kitti Yodon, a 3rd Year student majoring 
in Home Economics and Handicraft Business

อาคารเรือนปัญญา อาคารเรียนประจ�าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอัครพล ไวเชียงค้า นักศึกษำชั้นปีที่ 
๓ สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ นกัศกึษำชัน้
ปีที ่๓ (เทยีบโอน) สำขำวชิำกำรบรหิำรธรุกจิคหกรรมศำสตร์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นายขจร อิศราสุชีพ นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ 
สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
•รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงลอย

นกัศกึษำสำขำวชิำกำรบรหิำรธรุกจิคหกรรมศำสตร์ทัว่ไป-
ธุรกิจงำนประดิษฐ์ เข้ำรับโล่พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ
พระเจำ้อยู่หัว รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันกำรประดิษฐ์กระทงลอย
ระดับอุดมศึกษำ ในเทศกำลลอยกระทงประจ�ำปี ๒๕๕๒ 

นกัศกึษำสำขำวชิำกำรบรหิำรธรุกจิคหกรรมศำสตร์ เข้ำรบั
โล่พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รำงวัลชนะเลิศกำร
แข่งขันกำรประดิษฐ์กระทงลอยระดับอุดมศึกษำ ในเทศกำล
ลอยกระทงประจ�ำปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ จดัโดยส�ำนกัพระพทุธศำสนำ
แห่งชำติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
•รางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายอานนท์ พงษ์จิวานิช นักศึกษำสำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำรชนะเลิศกำรแข่งขันรำงวัลเหรียญทองสำขำผู้ประกอบ
กำรอำหำรไทย ในเมนู ทอดมันปลำกรำย ย�ำส้มโอกุ้งสด ต้มข่ำไก่ 
ฉู่ฉี่ปลำทับทิม น�้ำพริกกะปิ ทับทิมกรอบ จำกกำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มกรำคม ๒๕๕๓

นายณัฐพงษ์ สุทธิเพชร นักศึกษำสำขำวิชำอำหำรและ
โภชนำกำร รับรำงวัลเหรียญเงินสำขำชำ่งจัดดอกไม้ ด้วยกำรเน้น
เทคนคิกำรจดัดอกไม้สมยัใหม่ด้ำนกำรใช้งำนได้จรงิ จำกกำรแข่งขนั
ฝีมอืแรงงำนแห่งชำต ิครัง้ที ่๒๓ เมือ่วนัที ่๓๐-๓๑ มกรำคม ๒๕๕๓

นายดนุสรณ์ โอนหอม นักศึกษำสำขำวิชำอุตสำหกรรม
กำรอำหำร รับรำงวัลเหรียญเงินสำขำผู้ประกอบกำรอำหำร จำก
กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๘-๑๐ 

กรกฎำคม ๒๕๕๘
นายกบินทร์ สารัตน์ นักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ

คหกรรมศำสตร์ รับรำงวัลเหรียญเงินสำขำช่ำงจัดดอกไม้ จำกกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๘-๑๐ กรกฎำคม 
๒๕๕๘ จัดโดยกระทรวงแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
•รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์โคมแขวน

นักศึกษำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร ์  เข ้ำรับ
พระรำชทำนโล่รำงวัลพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รำงวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศจำกกำรประกวดกำรประดษิฐ์โคม
แขวน ประเภทดอกไม้สด ในงำนสัปดำห์เผยแพร่พระพุทธศำสนำ
ในเทศกำลมำฆบูชำ ประจ�ำปี ๒๕๕๒, พ.ศ. ๒๕๕๓, พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จัดโดยส�ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
•รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลา

นายจีระวัฒน์ นิตะยะโส นายอนุพงษ์ ภูสีเขียว นายประ
ริวัฒน์ เศรษฐมรินทร์ นักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ
คหกรรมศำสตร์ รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดพวงมำลำ
รำชสักกำระ พระนำมำภิไธยย่อ จปร. ทรงมงกุฎกษัตริย์ หัวข้อ
กรองร้อยมวลมำลี สดุดีสมเด็จพระปิยมหำรำช จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ จัดโดยสถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
•รางวัลชนะเลิศ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ

นักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์ คณะ
เทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์ รบัถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระเทพรตัน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และ อีก ๕ รำงวัล ในกำรประกวด 
เยบ็ร้อยค่อยจบี ประดษิฐ์ใบตองระดบัชำต ิครัง้ที ่๖ นกัศกึษำ สำขำ
วิชำกำรบริหำรธุ รกิ จคหกรรมศำสตร ์  คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ มทร.พระนคร ร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวดและ
แข่งขนักำรประดษิฐ์ใบตอง ในงำนเยบ็ร้อย ค่อยจบี ประดษิฐ์ใบตอง
ระดับชำติ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ อำคำร
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1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข ้ารับ
พระราชทานโล ่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากการ
ประกวดการประดิษฐ์โคมแขวน ประเภทดอกไม้สด ในงาน

สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาในเทศกาลมาฆบูชา

2. นกัศกึษาสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รบัถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ อีก ๕ รางวัล ในการ
ประกวด เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ ๖

3. นายดนุสรณ์ โอนหอม นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร รับรางวัลเหรียญเงิน
สาขาผู้ประกอบการอาหาร จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖

4. นกัศกึษาสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิคหกรรมศาสตร์ รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดพวงมาลา
ราชสักการะ พระนามาภิไธยย่อ จปร.

2010, Akrapong Waichaingka. a 3rd student 
majoring in Home Economics Business Administration 

2012, Ittipol Anekchonasup. a 3rd student 
majoring in Home Economics Business Administration

2013, Kajorn Suchee. a 3rd student majoring in 
Home Economics Business Administration
• Krathong Making Competition

- Our student majoring in Home Economics and 
Handicraft Business won the King’s Royal Trophy in 
the Krathong Making Competition, a university level 
in the Loy Krathong Festival 2009. 

- Our student majoring in Home economics 
Business Administration won the King’s Award in 
Krathong Making University Competitions in 2010 
and 2011.  The competi t ion was hosted in 
Phutthamonthon, Nakhon Pathom.
• National Skill Competition or Skill Standard 
Competition

Arnon Pongjiwanich, a student from Food and 
Nutrition Department won a gold medalin a Thai Food 
section in the 23rd National Skill Competition held 
during January 30-31, 2010.

Nattapong Suttipet, a student from Food and 
Nutrition Department won a silver medal in a Modern 
Flower Arrangement Techniques in the 23rd National 
Skill Competition held during January 30-31,2010.

Danusorn Onhom, a student from Food Service 
Industry Department won a silver medal in a Thai Food 
section in the 26th National Skill Competition held 
during July 8-10, 2015. The competition was held by 
Department of Skill Development, Ministry of Labor.

Kabin Sarat, a student majoring in Home 

Economics Business Administration won a silver medal 
in a Flower Arrangement section in the 26th National 
Skill Competition held during July 8-10, 2015. The 
competition was held by Department of Skills 
Development, Ministry of Labor.
• Lantern Making Competition

Our students won the King’s Award and the 
runner-up prize in the Natural-Flower Lantern Making 
Competition. The competition was part of the 
Buddhism Propagation Week “Magha Puja Day” in 
2009, 2010 and 2014. The events were held by the 
National Office of Buddhism.
• Wreath Royal Worship Competition

Jeerawat Nitayaso, Anupong Pooseekiew and 
Prariwat Settamint, students majoring in Home 
Economics Business Administration for won the Royal 
Wreath Competition. The theme of their wreath was 
to honor HM King Chulalongkorn the Great.  The 
competition was held on February 3, 2010 by the 
Institute of Language, Arts and Culture, Suan Dusit 
University.
• Banana Leaf Handicraft Competition

Students majoring in Home Economics Business 
Administration, Faculty of Home Economics 
Technology won the Royal Cup from HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Trophy and 5 more awards 
in the 6th National Banana Leaf Competition held 
during July 9-10, 2015 at Ragtakanit Building, Suan 
Dusit University. The united efforts and finest skills 
of our students and alumni are the key to our success, 
wining 6 major awards:

1. Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

1
2 4

3
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รกัตะกนษิฐ มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนดสุติ ด้วยฝีมอือนัประณตีและ
ควำมสำมคัครีะหว่ำงรุน่พีรุ่น่น้อง รวมถงึศษิย์เก่ำและศษิย์ปัจจบุนั
ในกำรร่วมกนัประดษิฐ์ผลงำน ท�ำให้ได้มำซึง่รำงวลัส�ำคญั ๖ รำงวลั 
ได้แก่

๑.รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนในสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีกำรประกวด “วิจิตรตระกำรกรอง
ร้อย เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรี
สิรินธร” รับถ้วยพระรำชทำน เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล

๒.รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ กำรประกวด “วจิติรตระกำร
พำนพระศรีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เจำ้ฟ้ำมหำจักรีสิรินธร” 
รับถ้วยรำงวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล

๓.รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ กำรประกวด “วจิติรตระกำร
บำยศรีแก้วเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร” 
รับถ้วยรำงวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล

๔.รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ กำรประกวด “วจิติรตระกำร
พำนพระศรีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เจำ้ฟ้ำมหำจักรีสิรินธร” 
รับถ้วยรำงวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวัล

๕.รำงวัลชมเชย กำรประกวด“วิจิตรตระกำรพำนพระศรี
แก้วเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร” รับ
เกียรติบัตร และเงินรำงวัล

๖.รำงวัลชมเชย กำรประกวด“วิจิตรตระกำรกรองร้อย 
เครื่องแขวนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร” 
รับเกียรติบัตรและเงินรำงวัล
• รางวัลชนะเลิศการประกวดอาหารไทย 

นายจรณชัย ไกรพงษ์ นายธิติวัตน์ นิพิฐธนศาสตร์ นาย
วรรณอนันท์ ใจฟู นำงสำวพรรณทิพย์ ยอดจันทร์ นักศึกษำสำขำ

วิชำอตุสำหกรรมกำรบรกิำรอำหำร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์ 
รบัรำงวลัชนะเลศิกำรประกวดส�ำรบัอำหำรไทย ข้ำวไรซ์เบอร์รี ่รบั
รำงวลัชนะเลิศกำรประกวดส�ำรบัอำหำรไทย ข้ำวไรซ์เบอร์รีจ่ดัโดย
โรงเรียนกำรเรือน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต เม่ือวันที่ ๑๙ 
พฤษภำคม ๒๕๕๘ เข้ำรับประทำนรำงวัลจำกพระเจ้ำวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ในงำน “ครบเครื่อง
เรื่องกำรเรือน ครั้งที่ ๕” วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ณ อำคำร
รักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
• การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

นางสาวอรวรรณ เพชรนลิ นกัศกึษำระดบัชัน้ปีที ่๒ สำขำ
วิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ ได้รับเหรียญรำงวัลชมเชยพร้อม ใบรับรองควำม
สำมำรถฝีมือผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนจำกกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
นำนำชำต ิครัง้ที ่๔๓ (World skills 2015) ในสำขำแฟชัน่เทคโนโลยี 
(Fashion Technology) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ นคร
เซำเปำโล ประเทศบรำซิล
• รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น

นางสาวธนานิษฐ์ วัฒนะชัยอัมพร นักศึกษำชั้นปีที่ ๔ 
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรเข้ำเฝ้ำสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เข้ำรับพระรำชทำนโล่รำงวัลเยำว
สตรีไทยดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ จัด
โดยสภำสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 

รำงวัลดังกล่ำวข้ำงต้น และอีกหลำกหลำยรำงวัล เป็นส่วน
หนึ่ งของควำมภูมิ ใจ  อย ่ ำงภำคภูมิของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ ตลอดจนกำรสร้ำงช่ือเสียงให้กับ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครสืบไป
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1. นางสาวอรวรรณ เพชรนลิ นกัศกึษาสาขาวชิาออกแบบแฟชัน่
ผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับ
เหรียญรางวัลชมเชยพร้อม ใบรับรองความสามารถฝีมือผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 

ครั้งที่ 43

2. นกัศกึษาสาขาวชิาอตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส�ารับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จัดโดยโรงเรียน
การเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

3. นางสาวธนานิษฐ์ วัฒนะชัยอัมพร นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้า
เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจ�าปี 2558
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Sirindhorn’s Trophy for winning the Royal Floral 
Mobiles to Commemorate the 60th anniversary of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
Apart from the trophy, the students also received cash 
prize and certificate.

2. The first runner-up in the Tray Decoration 
Competition receiving a trophy, cash and certificate.

3. The second runner-up in theTray Decoration 
Competition, receiving a trophy, cash and certificate.

4. The second runner-up in the Tray Decoration 
Competition to Commemorate the 60th anniversary of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
receiving a trophy, cash and certificate.

5. The compliment award in the Tray Decoration 
Competition, receiving a trophy, cash and certificate.

6. The compliment award in the Royal Floral 
Mobiles Competition to commemorate the 60th 

anniversary of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn, receiving a trophy, cash and 
certificate.
• Thai Food Competition

Joranachai Kraipong, Thiwat Nipittanasat, 
Wananan Jaifoo and Pannatip Yodjun, students 
majoring in Food Service Industry, Faculty of Home 
Economics Technology won the first prize in the Thai 
Menu for Thai Riceberry Competition held by Suan 
Dusit Culinary School on May 19, 2015. Her Royal 
Highness Princess Somsavali graciously presented the 
award to these students on May 25, 2015 at Ragtakanit 
Building, Suan Dusit University.
• International Labor Skills Competition

Orawan Petchnil, a second year student majoring 
in fashion design and apparel won a compliment medal 
along with a skill certificate in the 43th World Skills 
2015. Miss Orawan won a compliment medal in a 
Fashion Technology section. The competition was held 
on August 16, 2015 at Sao Paolo, Brazil.
• Outstanding  Female Youth

Tananit Watanachaiampon, a fourth year student 
majoring in Food and Nutrition was granted audience 
with Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. The princess presented the outstanding 
female youth of 2015on August 1, 2015. The event 
was held by The National Council of Women of 
Thailand.

These are the awards that make us proud to be 
part of the Faculty of Home Economics Technology. 
These awards also make our university more famous 
as well..
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แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาราชมงคลพระนคร ในประชาคมอาเซียน

11 Years of RMUTP Language and Culture Exchange in ASEAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี
พันธกิจส�าคัญในการเสริมสร ้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการให้ทัดเทียมและแข่งขันได้ ใน
ระดับสากล	 รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัให้เป็นทีรู่จ้กั	เพ่ือปทูาง
ให้นกัศกึษาทีจ่ะเป็นบณัฑติในอนาคตได้มเีครอืข่าย
และพันธมิตรในประชาคมโลก	

มหำวิทยำลัยมีมำตรกำรในกำรจัดกำรศึกษำ ที่ เน ้น
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพตำม
มำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนอำเซียน โดยพฒันำควำมร่วมมอืทำง
วิชำกำรกับสถำนศึกษำ สมำคมวิชำชีพและสถำนประกอบกำร 
ในต่ำงประเทศ ตลอดระยะเวลำ ๑๑ ปี นบัตัง้แต่ได้รบักำรสถำปนำ
ขึ้นในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล เมื่อวันที่ 
๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๘

กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ภำษำและวัฒนธรรม
ของนักศึกษำรำชมงคลพระนคร ท้ังในประชำคมอำเซียน และ
ประชำคมโลก เป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรเพิ่มศักยภำพของนักศึกษำ 
ตลอดระยะเวลำ ๑๑ ปี มหำวิทยำลัยฯ แสวงหำควำมร่วมมือกัน
นำนำประเทศ ทัง้ในประชำคมอำเซยีนและประชำคมโลก เพือ่เป็น
พันธมิตรทำงกำรศึกษำในกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ บุคลำกร และ
เพื่อท�ำกิจกรรมทำงวิชำกำรต่ำงๆด้วยกัน โดยมีกำรลงนำม

ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรและกำรลงนำมข้อตกลงต่ำง ๆ  กว่ำ ๘๐ ฉบบั 
กับสถำนศึกษำในต่ำงประเทศ

กำรเปิดประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ นับเป็นโอกำสหนึ่ง
ที่รำชมงคลพระนครได้ด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภำษำและวัฒนธรรมของนักศึกษำในประชำคมอำเซียน ในระยะ
เวลำ ๑๑ ปีที่ผำ่นมำ มหำวิทยำลัยฯ มีพันธมิตรทำงกำรศึกษำกับ
มหำวิทยำลัยตำ่ง ๆ  ในประชำคมอำเซียน รวม ๑๙ แห่ง และได้จัด
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่นกำรส่งนักศึกษำเพชรรำชมงคลรุ่นท่ี ๑๑ 
ไปแลกเปลี่ยนด ้ำนภำษำและวัฒนธรรมกับ Bal i  State 
Polytechnic และ Bali State Polytechnic ส่งนักศึกษำและ
อำจำรย์มำเรียนภำษำและศิลปวัฒนธรรมไทย

นอกจำกน้ี ยังจัดกิจกรรมกำรสอนอำหำร และศิลปะ
กำรจดัดอกไม้แกะสลักผัก ผลไม้แบบไทย ให้แก่ภรยิำทตูำนทุตู จำก
ประเทศต่ำง ๆ ประจ�ำประเทศไทย กำรเดินทำงไปเจรจำ
ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัสถำนประกอบกำร ณ ประเทศกมัพชูำ 
และลำวเป็นต้น

กำรจดักจิกรรมกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ำษำและวฒันธรรม
ให้นักศึกษำในประชำคมโลกเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขันของนักศึกษำในอนำคตซ่ึงมหำวิทยำลัยฯ จะด�ำเนินกำร
ต่อไปอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจวำ่ มหำวิทยำลัยฯ จะผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภำพสู่สังคม

เรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน | Learning Culture of ASEAN

ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ Dr.Suwanna  Klomjit
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์	 Assistant	to	the	President

๑๑ ปี
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Rajamangala	 University	 of	 Technology	
Phra	 Nakhon	 (RMUTP)	 sets	 priority	

missions	 to	 provide,	 promote,	 and	
strengthen	students’	academic	potentiality	
to	stay	competitive	in	international	level.	
RMUTP	also	 focuses	on	 corporate	 image	
building	 and	 public	 relations	 for	 RMUTP	
students	and	graduates	to	be	well	known	
and	to	have	network	in	global	community.	

One of the strategies used to fulfill theses 
missions are to provide excellent teaching and learning 
process, environment, and activity to meet both 
ASEAN and international standards through the 
cooperation with international academic, business, and 
industrial organizations. This strategy has been being 
implemented since RMUTP was announced to be one 
of the nice RMUTs as an individual university on 
January 18, 2005.

RMUTP language and culture exchange in 
ASEAN and global community is an activity for 
students to enhance their potentiality. During the past 
11 years of being RMUTP, the university has been 
seeking ASEAN and global cooperation for this activity 

and has signed over 80 memorandum of understandings 
and agreement with institution worldwide. 

The year 2015 is a key milestone in the ASEAN 
integration agenda. RMUTP took this opportunity to 
expand language and culture exchange program for 
students. In 11 years of establishment, RMUTP has 19 
academic partners in ASEAN only. With these valuable 
friends, RMUTP has fulfilled various activities, for 
example, sending students of the 11th Best and Brightest 
Students of RMUTP to learn culture and language in 
Bali, Indonesia, in cooperation with Bali State 
Polytechnic. Later in the same year, Bali State 
Polytechnic sent both its students and teachers to 
RMUTP to learn Thai language and culture.

In addition, RMUTP trained spouses to diplomat 
Thai food preparation, the arts of fruit and vegetable 
carving, and flower arrangement. In 2015, a group of 
RMUTP representative went to Cambodia and Laos 
to discuss about the possibility of cooperation in the 
future.

RMUTP continuously provide promote language 
and culture exchange in ASEAN and global community 
for the students to ensure that RMUTP produces high 
quality manpower to serve the society. 

1. นักศึกษาเพชรราชมงคลรุ่นท่ี 11 
เดินทางไปสาธิตการแสดงและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยน

ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ Bali State Polytechnic 

2-3. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็น
ประธานให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Bali State 
Polytechnic เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1 2

3
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ความร่วมมือทางการศึกษา มทร.พระนคร หนานจื่อ  
: มิติทางการศึกษา มิติทางวัฒนธรรม ไทย - จีน
MOU RMUTP-NCVT Educational dimension 
: Cultural Dimension Thai - PRC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ด�าเนินการความร่วมมือทางการศึกษากับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง	(Naning	
College for	 Vocational	 Technology	 หรือ	
NCVT	 หรือที่เรียกอีกชื่อว่า	 หนานจ่ือ) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน	

สญัญำควำมร่วมมอืดงักล่ำว แรกเริม่ภำยใต้กำรด�ำเนนิกำร
ของอธิกำรบดีคนแรกของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร คอื รศ.ดวงสดุำ เตโชตริส และได้พฒันำควำมร่วมมอืและ
ควำมสัมพันธ์อันดีมำอย่ำงต่อเน่ืองจวบถึงสมัยของอธิกำรบดีคน
ปัจจุบัน คือ รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ นับถึงปัจจุบันได้ยำ่งเข้ำสู่ปี
ที่ ๘ แห่งควำมร่วมมือ 

จำกควำมร่วมมือในเริ่มแรกทำง NCVT ได้ส่งนักศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำภำษำไทยประยุกต ์
มำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในรูปแบบ
หลักสูตร ๒+๑ โดย นักศึกษำจีนเรียนหลักสูตรวิชำภำษำไทย
ประยุกต์ที่ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นเวลำ ๒ ปี และมำ
ศึกษำต ่อในหลักสูตรสำขำวิชำภำษำไทยประยุกต ์ที่คณะ

ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร อีก ๑ ปี 
และควำมร่วมมือดังกลำ่ว พัฒนำมำอยำ่งต่อเนื่อง เช่น กำรขยำย
หลักสูตรกำรศึกษำร่วมกันถึงระดับปริญญำตรี กำรแลกเปลี่ยน
อำจำรย์ผู้สอน และนักศึกษำ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทำงวฒันธรรม เช่น โครงกำรเพชรรำชมงคลพระนคร ทกุปีกำรศกึษำ 
นักศึกษำ มทร.พระนคร มีโอกำสได้ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และนักศึกษำจำก NCVT มำฝึก
อบรมหลักสูตรวิชำภำษำไทยที่ประเทศไทย 

ในส่วนของนกัศกึษำจนีจำก NCVT ทีม่ำศกึษำต่อหลกัสตูร
วชิำภำษำไทยประยกุต์ที ่มทร.พระนคร มหีลำยคนได้ศกึษำค้นคว้ำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทำงภำษำและวัฒนธรรมระหว่ำง
ไทย - จีน เช่น กำรศึกษำเปรียบเทียบส�ำนวนไทยส�ำนวนจีน 
กำรศึกษำควำมเชื่อในประเพณีสงกรำนต์และตรุษจีน กำรศึกษำ
ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรปลูกต้นไม้มงคลไทย - จีน เป็นต้น 

ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำดังกลำ่ว จึงนับเป็นมิติทำงกำร
ศึกษำและมิติทำงวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมควำมสัมพันธ์
อันดีต่อกันของทั้งสองประเทศ อีกทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทำงภำษำและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงนั้น จะท�ำให้มนุษย์เข้ำใจซึ่งกัน
และกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่ำงดี

นางวิไลลักษณ์  ตางาม Mrs.Wilailuk  Ta-ngam
คณะศิลปศำสตร	์	 Faculty	of	Liberal	Arts
นางสาวเจนตา  แก้วลาย Ms.Jentaa  Kaewlai
คณะศิลปศำสตร์	 Faculty	of	Liberal	Arts
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Rajamangala	 University	 of	 Technology	
Phra	Nakhon	has	agreed	to	establish	

the	Memorandum	of	Understanding	(MOU)	
with	Nanning	College	for	Vocational	Tech-
nology	 (NCVT	 or	 Nancheu),	 Republic	 of	
China	from	2008	up	to	the	present.

This agreement has been established from the 
first president of Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon, Ass. Prof. DuangsudaTechotirote and 
that agreement has built a good relationship to the 
current president of the university, Assoc.Prof.Supatra 
Kosaiyakanont for almost 8 years.

With regards to the initial agreement, Nanning 
College for Vocational Technology has sent the students 
in High Vocational Certificate in the 2+1 program, 
which means Chinese students study “Applied Thai” 
inthe Republic of China for 2 years and come to study 
Applied Thai for another 1 year at RMUTP. This 
agreement has been continually improved. For 
example, the extended collaborative curriculum to 
bachelor degree program, the lecturer, students 

exchange program, and also the cultural exchange 
activities known as the best and the brightest student 
program, PhetRajamangala, which allows Thai 
students to have the chance to perform the national  
arts and culture in the Republic of China. Also, Chinese 
students have opportunity to learn Thai at RMUTP.

There are many Chinese students who have been 
studying “Applied Thai” at RMUTP, interested in 
exchanging Thai and the Republic of China’s cultural 
and language issues. For example, the comparative 
study of the Thai and the Republic of China’s idioms, 
the study of the belief in Songkran festival and Chinese 
New Year and the belief of Thai and Chinese auspicious 
trees.

This agreement is regarded as the educational 
and cultural dimension which will corroborate the good 
relationship between the two countries. In addition, 
the difference in cultural and language exchange also 
helps the understanding of one another and remains 
peaceful in the global society.
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1. นกัศกึษา ม.ราชมงคลพระนคร สาธติการ
แกะสลักผักผลไม้สด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
การอาชีพหนานหนงิ เขตการปกครองตนเอง

กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง สาธิต
การเขียนด้วยพู่กันจีน ในโครงการ เพชรราชมงคลพระนคร
รุ่น 11 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง

3. นักศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สนุกสนานไปกับการสาธิตการไหว้และการ
ร�าไทย โดยนักศึกษาและคณาจารย์ ม.ราชมงคลพระนคร

1 2

3
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โครงการครูช่างรวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยครู
ของแผ่นดิน

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จัดกิจกรรม
โครงกำรครูช่ำงรวมใจปลูกต้นไม้ตำมรอยครูของแผ่นดิน 

น�ำโดย ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรม
คอมพวิเตอร์ เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึกำรอนรุกัษ์ภมูปัิญญำท้องถิน่และ
รักษำสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส�ำคัญของกำรปลูกและเพิ่มเนื้อที่ป่ำ
ชำยเลน เป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของป่ำชำยเลนอนุรักษ์
แหล่งเพำะพันธุ์และที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลมีนักศึกษำเข้ำร่วม
โครงกำร ๔๐ คน ณ ศูนย์อนุรักษ ์ป ่ำชำยเลนคลองโคน 
จ.สมุทรสงครำม เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๘

Vocational Lecturer participated in planning to follow in the footstep of the Father of the Land

Student Affairs Section, Faculty of Industrial Education organized the project on “Vocational Lecturer Participated in Planting 
to follow in the footstep of the Father of the Land”, led by Dr.Montri  Boonreungset, lecturer of Computer Engineering 

Department. The purposes were to create the awareness of local wisdom preservation and environment conservation and 
play an important role on planting and increasing the mangrove areas. These were the conservation of mangrove environment, 
breeding resource and sea creature habitats.There were 40 students participated in this project at Klong Kone Mangrove 
Conversation Center, Samutsongkram province during May 28-29, 2015.

โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดโครงกำรค่ำยสรำ้งสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญำแห่งแผ่นดินอำเซียน ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจำกร้อยเอกสุธี สุขสำกล อนุศำสนำจำรย์ กรมทหำรส่ือสำร บรรยำยในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำแห่งแผ่นดิน

อำเซยีน” นอกจำกนีม้กีำรจดักจิกรรมกลุม่ประกอบด้วยกำรท�ำลกูชบุ กำรประดษิฐ์พวงกญุแจผ้ำไทย และศลิปะกำรพบัดอกบวั ตลอดจนยงัมกีจิกรรม
กำรศึกษำดูงำน จังหวัดสมุทรสงครำม เพื่อให้นักศึกษำเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมเชิงสรำ้งสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญำของคนไทยเมื่อวันที่ 
๒๐-๒๒  มีนำคม ๒๕๕๘
Creativity Camp on Thai Arts and Culture Preservation and Wisdom of the ASEAN Land

Student Affairs Section, Faculty of Home Economics Technology organized the creativity camp on Thai arts and culture 
preservation and wisdom of the ASEAN land. Major Suthee Suksakol, a chaplain from Naval Communication Department 

was invited as the guest speaker and presented on “Arts and Culture Preservation and Wisdom of the ASEAN land” The 
activities consisted of cooking Look Chup, making key rings from Thai cloth and folding lotus. Moreover, study visit in 
Samutsongkram province was included in order that the students recognized the value of creative arts and culture, which 
was the heritage and wisdom of Thai people. The camp was held during March 20-22, 2015.

กองศิลปวัฒนธรรม Arts and Culture Division

นางสาวอรพร พุทธพงษ ์ Ms.Oraporn Puttapong
นางสาวลดาพร สระกาง Ms.Ladaporn Srakang
คณะศิลปศำสตร์	 Faculty	of	Liberal	Arts

กิจกรรมวัฒนธรรม มทร.พระนคร | RMUTP Cultural Activities
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โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ส ำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ จัดพิธีรดน�้ำขอพรอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรคหกรรมศำสตรมหำ
บัณฑิต ได้แก่ ศ. ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.ดวงสุดำ เตโชติรส และ รศ.บุษรำ สร้อยระย้ำ ในโครงกำรสืบสำนงำนศิลป์วันสงกรำนต์ไทย สำขำ

วิชำคหกรรมศำสตร์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เนื่องในโอกำสวันสงกรำนต์ โดยมี ผศ.ชญำภัทร์  กี่อำริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ น�ำ
ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำร่วมพิธีดังกล่ำว เมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มทร.พระนคร

โครงการศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการสื่อสารการตลาด

ง ำนบัณฑิตศึกษำ คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้จัดโครงกำรศิลปวัฒนธรรมเชิงสรำ้งสรรค์ทำงกำร
สื่อสำรกำรตลำด เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงดำ้นวัฒนธรรม สำมำรถน�ำโลกทัศน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรสื่อสำร

กำรตลำด และอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ ควำมเป็นศิลปวัฒนธรรม โดยอำจำรย์อรรถกำร สัตยพำณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน น�ำทีม
คณำจำรย์ เจำ้หน้ำที่ และนักศึกษำปริญญำโท ร่วมกิจกรรมปลูกปะกำรัง และบำยศรีสู่ขวัญ ระหวำ่งวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ อ�ำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Home Economics Technology Held Songkran 
Day to Inherit Thai Arts and Culture

Department of Home Economics, Graduate Study, Faculty 
of Home Economics Technology held Songkran ceremony 

to request the blessings from the curriculum lecturers 
consisting of Prof. Dr.Amornrat Chareonchai, Assoc.Prof.
Duangsuda Techotirote and Assoc.Prof.Bussara Soiraya. The 
ceremony was led by Asst.Prof.Chayapat Kee-Areeyo, Dean 
of the Faculty of Home Economics Technology and the faculty 
administrators, lecturers, staff and students on April 5, 2015 
at the Faculty of Home Economics Technology.

Creative Cultural Marketing Communication Project

The Graduate studies work, Faculty of Mass Communication Technology arranged 
the Creative Cultural Marketing Communication Project during July 25-26 , 2015. 

This project aimed to provide knowledge and understanding in Thai culture which 
students can applied to the study of their field, marketing communication, 

and hoping they have good sense to conserve Thai arts and culture. 
Mr.Arttakarn Sattayapanich, Dean of The Faculty of Mass 
Communication Technology brought staff and students to Sattahip 
district, Chonburi to planting coral and took Thai blessing ceremony.



สารรักษวัฒนธรรม    Cultural Heritage Newsletter30 30

โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะบริหำรธุรกิจ จัดโครงกำรวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๘ ณ 
สวนธรรมปัญจอำรำมเม อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำรู้จัก

วัฒนธรรมท้องถิ่นและกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยรู้คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและใช้อย่ำง
คุ้มค่ำเรียนรู้กำรใช้ชีวิตบนควำมพอเพียง และให้นักศึกษำเข้ำถึงแนวทำงของเกษตรธรรมชำติ บนวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  และฝ ึก
ประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ง ำนศลิปวฒันธรรม ฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำ คณะวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโครงกำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และฝึก

ประสบกำรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในวัน
พุธที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โครงกำรชั่งหัวมัน อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยน�ำคณำจำรย์ เจ้ำ
หน้ำที ่และนกัศกึษำ จ�ำนวน ๕๐ คน ศกึษำหำควำมรูจ้ำกโครงกำร
ในพระรำชด�ำริ เพือ่ให้เหน็คณุค่ำ ตระหนกัถงึหน้ำทีใ่นกำรอนรุกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

The project of the knowledge exchange and 
experience practical in the natural resource and 
environment

Wednesday, May 20, 2015, faculty of Science and Technology 
by the part of arts and culture-student activity division provides 

the project for 50 people; lecturers, officers and students to learn 
the knowledge exchange and experience practical in the natural 
resource and environment at the center of Laem Pak Bia Environment 
Research and Development Project (LERD), Baan Laem district, and 
Chang-Hua-Mun-the Royal Initiative Project in Phetchaburi. Also, the 
project is to gain knowledge about the royal project to realize the 
value of natural resource conservation include with arts and culture. 

The project of Thai living and Sufficiency Economy 

During January 20-22, 2015, faculty of Business Administration has the Project of 
Sufficiency Economy and Thai living at Panja Aramme Monastery, Pakchong, Nakorn 

Ratchasima. This project is to provide students learn and understand the folk culture, 
Thai arts and culture, the value of natural resource and using it wisely, and natural 
agriculture on sufficiency economy. 
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โครงการ เรียนรู ้ ร ่ วมกันสร ้ างสรรค ์
ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ ๙

ง ำนพฒันำวนิยั ฝ่ำยกจิกำรนกัศึกษำ คณะวศิวกรรมศำสตร์ จดั
กิจกรรมโครงกำรเรียนรู ้ร่วมกันสร้ำงสรรค์ธรรมชำติและ

อนุรักษ์ป่ำ ครั้งที่ ๙ ระหว่ำงวันที่  ๒๕ -๒๖ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ 
บรเิวณบ้ำนเขำไม้นวล ต�ำบลเขำใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ จงัหวดัเพชรบรุี 
โดยมีคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๓ คน กิจกรรมในโครงกำร
นักศึกษำได้ลงพื้นที่เพื่อเข้ำไปดูแลรักษำปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ 
และท�ำกำรปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อขยำยบริเวณของป่ำไม้ โดย
โครงกำรนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษำมจีติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์
ป่ำและพัฒนำป่ำอย่ำงยั่งยืน

The 9th Project of creativity leaning 
together and forest conservation

During July 25-26, 2015, faculty of Engineering by the 
part of discipline, student activity division provides 

the project for 83 people; lecturers, officers and students 
to plant trees and gain more knowledge how to conserve 
the forest at Baan Khaomainuan, Chaam, Phetchaburi.  
This project is to realize participants in awareness of 
forest conservation and sustainable development.

โครงการหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยศิลป์ไทยครั้งที่ ๖

ง ำนศิลปวัฒนธรรม ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดกิจกรรมโครงกำร
ศึกษำหลักกำรเบื้องต้นแห่งดุริยศิลป์ไทย ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ 

อำคำรกิจกำรนักศึกษำ วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษำได้มีควำมเข้ำใจในหลัก
ของดนตรีไทย และเกิดจิตส�ำนึกในกำรช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไป

The 6th basic principle of Thai Art of Music

September 19, 2015, at Fuengnue room, 7th floor, faculty of Engineering 
by the part of arts and culture, division of student activity provides the 

project for engineering students to aware and realize in Thai music 
conservation.   
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คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาใหม่.

ฝ่ ำยกจิกำรนกัศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร จดัโครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษำใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎำคม 

๒๕๕๘ ณ ค่ำยภูรทิศัน์ จงัหวดัสระบรุ ีโดยกจิกรรมดงักล่ำวประกอบด้วย
กำรท�ำบุญใส่บำตรข้ำวสำร อำหำรแห้งร่วมกัน ฟังค�ำบรรยำยจำกพระ
บุญค�ำ ปภำธโร พระวัดน�้ำพุ ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ใน
หัวข้อคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำและ คุณธรรม น�ำจิต พิชิตภัย 
โดยวตัถปุระสงค์ของกำรจดัโครงกำรเพือ่ให้นกัศกึษำได้ตระหนกัถงึควำม
ส�ำคัญและบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ซึ่งถือว่ำเป็นอัตลักษณ์ของคณะ
ศิลปศำสตร์ ที่ตรงกับสโลแกนว่ำ “ดีคุณธรรม ดีปัญญำ ดีทักษะ”

โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์”

รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นประธำนเปิดโครงกำรสัปดำห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลำนอนุสำวรีย์

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือนหมอพร จัดโดย งำนศิลปวัฒนธรรม ฝำ่ยกิจกำรนักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ กิจกรรม ประกอบด้วย 
กำรแสดงฟ้อนที (ฟ้อนร่ม) จำกชมรมศิลปะกำรแสดง ฟ้อนเงี้ยว แสดงโดยนักศึกษำจีน สำขำวิชำภำษำไทยประยุกต์ ควบคุมกำรแสดงโดยอำจำรย์
วัชรพงษ์ สูงปำนเขำ กำรชมเรือนหมอพร กำรนวดแผนไทย จำกกระทรวงสำธำรณสุข กำรสำธิตท�ำเมี่ยงค�ำ กำรสำธิตท�ำลอดช่อง และกำรท�ำเครื่อง
ดื่มสมุนไพรแก่นฝำง เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำเข้ำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก

The project of honorable week to Admiral Prince Abhakara Kiartivongse (The Father of Royal 
Thai Navy)

may 19, 2015, Assoc.Prof.Supatra  Kosaiyakanont, President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon presides 
the project of honorable week to Admiral Prince Abhakara Kiartivongse (The Father of Royal Thai Navy) at the courtyard 

statue of Admiral Prince Abhakara Kiartiwongse and Reun Mo Porn. The project is set by the Division of Arts and Culture. 
There are performances from Performing Arts Club of RMUTP; Fon Tee (Umbrella Dance), and Fon Ngiew (Ngiew Dance) by 
Chinese student, Applied Thai Course, managed by Mr.Watcharaphong Soongpankhao, Assistant to the President, RMUTP. 
Also, the activities provide for participants are Ruen Mo Porn sightseeing, Thai massage (massagers from Ministry of Public 
Health), Miangkam, Lodchong and Kan Fang drink (Thai herb drink demonstration).

Faculty of Liberal Arts provides the project of 
ethics training for first-year student 

July 11, 2015, at Puritas Camp, Saraburi, student activity club 
division, faculty of Liberal Arts provides the project of ethics 

training for first-years student. The activities  include  making 
merit and listen to preach by Venerable Boonkam Papataro, 
Nampu temple, Payayen, Pakchong, Nakorn Ratchasima. The 
topic preaching is Ethics in education place and Ethics conquers 
Jeopardy. The objective of this project is to realize participants 
in the importance and role of being student. It is the unique 
of Liberal Arts with a slogan “Good Ethics, Good intelligence 
and Good skill”.



33 33ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๗ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘   Vol.10 no. 17 July - December 2015

“เรือนหมอพร” ได้ “รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี ๕๘”.

อ ำคำรพพิธิภณัฑ์ “เรอืนหมอพร” ได้รบักำรคดัเลอืกให้ได้ “รำงวลัอนรุกัษ์ศลิปะสถำปัตยกรรมดเีด่น 
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ประเภท “อำคำรสถำบันและอำคำรสำธำรณะ” จำก สมำคมสถำปนิกสยำมใน

พระบรมรำชปูถมัภ์ ทัง้นี ้เรอืนหมอพร เดมิพระองค์เจ้ำอำภำกรเกยีรตวิงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศักดิ์ 
ใช้เป็นสถำนท่ีตรวจรักษำคนไข้ประชำชนทั่วไป อยู่ในพื้นที่วังนำงเล้ิง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ คณะ
ศิลปศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ มทร.พระนคร

Ruen Mo Porn got The Architectural Conservation Award for 
Outstanding Art 2015

Ruen Mo Porn-the museum building, is considered to receive “The Architectural 
Conservation Award for Outstanding Art 2015” in order to “the Institute Building and 

Public Building” from the Association of Siamese 
Architects under Royal Patronage. Thus, this 
building was a health center 
for general people and 
people in Nanglerng 
area. At present, it 
becomes the location 
of the faculty of Liberal 
Arts and faculty of 
Business Administration, 
Rajamangala University 
of Technology Phra 
Nakhon.

โครงการปลูกจิตส�านึกคุณธรรมจริยธรรม

ง ำนศิลปวัฒนธรรม ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะอุตสำหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงกำรปลูกจิตส�ำนึกคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักศึกษำชั้นปีที่ ๔ จ�ำนวน ๑๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ 
-๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ณ อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี เพื่อให้
นกัศกึษำเหน็ถงึควำมส�ำคญัในเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรมทีใ่ช้ในชวีติ
ประจ�ำวัน เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพของสังคมในอนำคตต่อไป
The project of ethics tra ining

May 21-22, 2015, faculty of Industrial Textile and 
Fashion Design by the part of arts and culture-

student activity division provides the project for year 4, 
120 students, to have ethics training at Suanpung, 
Ratchaburi. The project is to realize student in ethics of 
being human for living in the future. 
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กองศิลปวัฒนธรรม น�านักศึกษาปลูกป่าสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

กองศิลปวัฒนธรรม ฝำ่ยกิจกำรนักศึกษำฯ จัดโครงกำร มทร.พระนคร สนองพระรำชด�ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบ�ำรุง
รักษำต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕ ระหว่ำงวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จ

พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี(อพ.สธ.) แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบรุ ีโดยมนีกัศกึษำ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที ่ม.รำชมงคลพระนคร 
เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น ๕๖ คน
 ในกำรนี้ นักศึกษำได้ลงพื้นที่แปลง ๙๐๕ เพื่อดูแลรักษำปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยกำรปลูก
กล้ำไม้ยืนต้น ใส่ปุ๋ยต้นไม้เดิมในพื้นที่ ติดแท็กระบุพิกัดต้นไม้และรหัสประจ�ำต้น เพื่อติดตำมกำรเจริญเติบโต โดยโครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุครบ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ และเพื่อให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรและนักศึกษำทุกคณะ ให้เกิดควำมเขำ้ใจ เข้ำถึง และพัฒนำ รู้คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช และรักในทรัพยำกรของชำติ

Planting forest to response The Princess’s Planning at 905 plot, Saiyok, Kanchanaburi by 
Division of Art and Culture

During August 28-30, 2015, Arts and Culture Division, Rajamangala Universtiy of Technology Phra Nakhon provides the Plant 
Genetic Conservation Project under the Royal initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at plot 

number 905, Saiyok, Kanchanaburi, there were 56 lecturers, officers and students participating in this project.
 There are activities for participants which are planting, fertilizing, and tagging GPS to follow the growth. The purpose 
of the project are to celebrate 5th anniversary of the Princess in April 2, 2015,  provide knowledge of taking plant and love 
natural resource. 

โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ จัดกิจกรรม “โครงกำรสืบสำนภูมิปัญญำไทยเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรออกแบบ
สู่สำกล” ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี ๒๑-๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ซึ่งในโครงกำร มีกิจกรรมให้นักศึกษำได้ลงพื้นที่ชุมชน ออกแบบพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน

The project of Thai wisdom preservation in 
design development towards international 
design

July 21-24, 2015, faculty of Architecture and Design by student affairs division provides the project of Thai wisdom preservation 
in design development towards international design in Sukhothai. The activity is to exchange product and package design 

concept in community.   
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โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพร

ผศ.วนีำ สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธกิำรบด ีเป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำร 
มทร.พระนคร สนองพระรำชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๓ 

กจิกรรมวถิเีศรษฐกจิพอเพยีงด้ำนสมนุไพร ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระ
เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภำคม ๒๕๕๘ ด�ำเนนิโครงกำรโดย กองศลิปวฒันธรรม ฝ่ำยกจิกำร
นักศึกษำฯ
 ในกำรนี ้นกัศกึษำ คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที ่ร่วมชมนทิรรศกำร
พพิธิภณัฑ์สมนุไพรไทย นทิรรศกำรภำพพระจรยิวตัรในสมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เยี่ยมชมสวนสมุนไพรไทย พร้อม
กันนี้ นักศึกษำผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร่วมท�ำกิจกรรมบูรณำกำรควำมรู้สู่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยวัตถุประสงค์ของโครงกำร เพื่อ

ให้นักศึกษำและบุคลำกรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง ใน
แนวพระรำชด�ำรวิถิเีศรษฐกิจพอเพยีง และสร้ำงจติส�ำนกึ

รกัทรพัยำกรธรรมชำต ิเหน็คณุค่ำและควำมส�ำคญัของ
สมุนไพร และรู้จักกำรพึ่งพำตนเอง

ด้ำนเภสัชกรรม

The 3rd RMUTP Thai Culture and Sufficiency 
Economy Responding to the Royal Initiative 
Sufficiency Economy  

Asst.Prof.Weena Sangounpong, Assistant to the President, presided 
over the 3rd RMUTP Thai Culture and Sufficiency Economy 

responding to the royal initiative Sufficiency Economy organized by 
RMUTP Art and Culture Division at Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Herbal Garden, Rayong Province on May 21, 2015. This activity focuses 
on herbal plants.
 RMUTP students, teachers and staff visited Thai herb exhibition, 
photos of Princess Maha Chakri Sirindhorn royal activities exhibition 
and herbal garden. Students also participated in integrated activities 
for herbal product development. The objectives of the project were 
to enable students to learn about royal initiative Sufficiency Economy 
and significance of herbal plants and to learn about self-reliance on 
pharmacy. 

๑๒ สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๓ พรรษา มหาราชินี

รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดี ม.รำชมงคลพระนคร เป็นประธำนในโครงกำร ๑๒ สิงหำ มหำมงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๓ พรรษำ มหำรำชินี 
เพือ่เทดิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ เมือ่วนัที ่๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ หอประชมุ D-Hall คณะครศุำสตร์อตุสำหกรรม 

จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ
 ภำยในงำน อธิกำรบดี คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ ร่วมถวำยภัตตำหำรเช้ำพระสงฆ์จำกวัดนรนำถสุนทริกำรำม จ�ำนวน 
๙ รูป พร้อมท�ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง จำกนั้นมีพิธีถวำยอำเศียรวำทรำชสดุดี ชมนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ กำรลงนำมถวำยพระพร และ
กำรมอบรำงวัลกำรประกวดกำร์ดวันแม่พร้อมค�ำบรรยำยบอกรักแม่
Celebration of Her MAjesty the Queen’s 83rd  Birthday

In August 11, 2015, Division of Arts and Culture provides the project of August 12, the Celebrations on the Auspicious of Her 
Majesty the Queen’s 83th Birthday Anniversary at D-Hall conference room, faculty of Industrial Education. Assoc.Prof.Supatra 

Kosaiyakanont, President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon presides over the ceremony. Participants are 
executives, lectures, officers and students. The activities include making merit to 9 monks from Noranath soontarikaram 
temple, offering honorable blessing to Her Majesty the queen, visiting honorable exhibition, and giving award to student on 
mother card competition.
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ราชมงคลพระนครร�าลึกวันรพี

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ นำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นประธำนเปิดโครงกำรวันรพีร�ำลึก ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ โดย มี รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดี พร้อมคณะผู้บริหำร อดีตผู้บริหำร บุคลำกร และ

นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
 ภำยในงำน มีกำรสวดพระพุทธมนต์บ�ำเพ็ญพระรำชกุศลโดยพระเทพคุณำภรณ์ เจ้ำอำวำสวัดเทวรำชกุญชร วรวิหำร พร้อมคณะสงฆ์รวม ๑๐ รูป อุทิศ
แด่กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคลำ้ยวันสิ้นพระชนม์ และพระเทพคุณำภรณ์ เจิมแม่พิมพ์เหรียญกรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เข้ำร่วมงำนชมวีดิทัศน์
และนิทรรศกำรวันรพี จำกนั้นเป็นพิธีบวงสรวง ณ ลำนพระอนุสำวรีย์กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยนำยกสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี คณะผู้บริหำร คณะทั้ง 
๙ คณะ สภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ ร่วมวำงพวงมำลำ กำรขับเสภำสดุดีรพีพัฒน์ เพื่อร�ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของกรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดำแห่ง
กฎหมำยไทย เจ้ำของพื้นที่วังรพี ซึ่งเป็นพื้นที่ของ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในปัจจุบัน

กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการการจัดการความรู้ 
ระยะที่ ๓ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท�า
ยาดมส้มโอมือ

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์
เกำ่ เป็นประธำนเปิดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะที่ ๓ กิจกรรม

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท�ำยำดมส้มโอมือ ณ ห้องประชุมกรม
หลวง ชัน้ ๖ คณะครศุำสตร์อตุสำหกรรม เมือ่วนัที ่๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
ด�ำเนินโครงกำรโดยกองศิลปวัฒนธรรม 
 ในกำรนี้ ได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศำสตร์ โดยอำจำรย์ปิยะธิดำ สีหะวัฒนกุล และ อำจำรย์อำรยะ 
ไทยเที่ยง ร่วมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรท�ำยำดมส้มโอมือแก่คณำจำรย์ 
บุคลำกร และบุคคลภำยนอกจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ หอสมดุแห่งชำต ิและประชำชนทัว่ไป 
จ�ำนวน ๕๐ คน โดยโครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ศลิปวฒันธรรมแก่บคุลำกรภำยใน มหำวทิยำลยัและบคุคลภำยนอก เพือ่
สืบสำนภูมิปัญญำไทยดำ้นกำรใช้สมุนไพร

Rapee Day at RMUTP

Prof.Chaiyos Hemarajata, President of the University Council, presided over Rapee Day at D-Hall, the Faculty of Industrial Education, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon on August 7th, 2015. Asst.Prof.Supatra Kosaiyakanon, President of Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon, the university board of directors, the former board of directors, staff and students participated 
in the event. The event was organized by RMUTP Arts and Culture Division.
 Phra Thep Khunaporn, abbot of Wat Thewarat Kunchorn Worawiharn and 9 monks recited the Buddha’s teachings dedicated 
to HRH Kromluang Ratchaburi Direkrit for the anniversary of his death. In addition, Phra Thep Khunaporn made auspicious marking on 
the HRH Krom Luang Ratchaburi Direkrit medal mold. The participants watched video and exhibition about Rapee Day. After that, there 
was a worship ceremony at HRH Krom Luang Ratchaburi Direkrit yard, The President of the University Council, the University President, 
the University board of directors from 9 faculties, the Student Council and the Student Union performed wreath laying and Thai ballad 
recitation to honor HRH Kromluang Ratchaburi Direkrit, the Father of Thai Law and owner of Rapee Palace where Thewet Campus is 
currently located.

Knowledge Management Project Phase 3 
Producing Herbal Inhalers from Fingered 
Citron 

Asst.Prof.Yutthapoom Suwannavej, Vice-President for 
student affairs and alumni, presided over the Knowledge 

Management Project Phase 3 focusing on producing herbal 
inhalers from fingered citron at Kromluang Hall, 6th Floor, the 
Faculty of Industrial Education on May 29th, 2015. The event 
was organized by RMUTP Arts and Culture Division.
 Mrs.Piyatida Seehavatanakul and Mr. Araya Thaithieng, 
the lecturers from the Faculty of Home Economics Technology 
taught how to produce herbal inhalers from fingered citron 
to 50 university staff and outsiders. The project aimed to 
transfer cultural knowledge and transfer Thai wisdom about 
herbs to university staff and outsiders.
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กองศิลปวัฒนธรรม น�าคณาจารย์ ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมทวารวดี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรประชุมสัมมนำ เพือ่กำรท�ำนุบ�ำรุงศลิปวัฒนธรรมไทยอยำ่งยั่งยืน ระหว่ำงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม และ ๓-๔ สิงหำคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี และแหล่งศิลปวัฒนธรรม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีคณำจำรย์และบุคลำกร

มหำวิทยำลัยเขำ้ร่วมโครงกำรจ�ำนวน ๓๘ คน
 กจิกรรมภำยในโครงกำรประกอบด้วยกำรบรรยำยเรือ่ง กำรขึน้ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญำทำงวฒันธรรมของชำต ิและผลกัดนัผลงำนวจิยัด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยสู่กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของชำติ โดยผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันวัฒนธรรมศึกษำ กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยำกรบรรยำย
 นอกจำกนี้ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรยังได้เยี่ยมชมแหล่งศิลปวัฒนธรรมทวำรวดี ใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย กำรเยี่ยมชมกลุ่มอำชีพ
หตัถกรรมผ้ำไทย กลุม่จกัสำน กลุม่ผลติภณัฑ์ผกั-ผลไม้ประดษิฐ์ เยีย่มชมแหล่งวฒันธรรมทำงศำสนำ วดัเขำดสีลกั วดัเขำพระศรสีรรเพชญำรำม และ
พิพิธภัณฑ์พื้นบำ้นวัดเขำพระศรีสรรเพชญำรำม ศึกษำระบบนิเวศและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี และอุทยำนสวนหินพุทธสถำนทวำรวดีอู่ทอง (พุหำงนำค) โดยวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพื่อให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

A visit to Dvaravati Cultural Site at U-Thong District, Suphan Buri Province

RMUTP Arts and Culture Division organized a seminar aiming to maintain sustainable Thai culture on July 24th and August 
3rd- 4th, 2015 at Rabhibhadana Meeting Room, the 3rd Floor, Office of President and at Dvaravati Cultural Site at U-Thong 

District, Suphan Buri Province. There were 38 teachers and staff participating in this project.
 The activities included lecture about Register of Intangible Cultural Heritage and pushing university research about 
culture forward to being listed in Register of Intangible Cultural Heritage. The speakers were the experts from the Institute of 
Cultural Studies, the Department of Cultural Promotion and the Ministry of Culture.
 The participants visited Dvaravati Cultural Site at U-Thong District, Suphan Buri Province including Thai fabric handicraft 
group, weaving group and artificial vegetable-fruit production group, visited religious site, Wat Khao Dee Salak, Wat Phra Si 
Sanphet Aram and Museum and observed ecology system and plant genetic conservation at Agriculture Development and 
Promotion Center Suphan Buri Province. They also visited Dvaravati U-Thong Stone Park (Pu Hang Nak). The project aimed to 
enable university staff to understand local wisdom and plan genetic conservation.
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มทร.พระนคร จัดงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เกำ่ เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน “เจำ้ฟ้ำนักภำษำ สืบสำนภูมิปัญญำไทย” 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสเจริญพระชนมพรรษำ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ณ 

ห้องประชุมมงคลอำภำ ๑ ชั้น ๓ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
 ภำยในงำนมกีจิกรรมกำรประกวดผลงำนทำงศลิปวฒันธรรม ประกอบด้วยกำรแสดงประกอบเพลงนำรรีตันำ กำรประกวดวดีทิศัน์สำรคดสีัน้
เฉลิมพระเกียรติฯ กำรประกวดศิลปะประดิษฐ์งำนดอกไม้สดแบบไทย ทั้งกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และมำลัยข้อพระกร โดยมีนักเรียนระดับชั้น
มัธยม นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ และประชำชนทั่วไปร่วมประกวดถึง ๒๘ ทีม 
 นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ๖ วิชำ ๖๐ พรรษำ โดยได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู ้จำกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น และคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ประกอบด้วยกำรท�ำยำหม่องสมุนไพร กำรตกแต่งเสื้อยืดด้วยผำ้ไหม กำรท�ำมำลัยจำกลูกปัด กำรท�ำกรอบ
รูปจำกผ้ำไทย กำรท�ำผ้ำพันคอมัดย้อม และกำรสกรีนเสื้อลำยไทย ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชนภำยนอก และบุคลำกร
ภำยในเข้ำรับกำรอบรมร่วม ๑๘๐ คน

“Princess of Language: Inheritance of Thai Wisdom” by RMUTP Art 
and Culture Division

Asst.Prof.Yutthapoom Suwannavej, Vice-President for Student Affairs presided over 
the “Princess of Language: Inheritance of Thai Wisdom” to celebrate Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday on June 26th, 2015 

at Mongkol Arbha Meeting Room, the 3rd Floor, the Faculty of Business Administration, 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.
 The activities included cultural competition such as Nareerattana singing contest, 
honorary documentary competition and Thai flower arrangement including flower trays 
with candles and garlands. There were 28 teams of secondary students, university students 
and ordinary people participating in the competitions.
 Additionally, the lecturers from the Faculty of Home Economics Technology, the 
Faculty of Science and Technology, the Faculty of Textile Industry and Fashion Design 
and the Faculty of Architecture and Design passed on the 60 years, 6 subjects including 
how to produce herbal mentholated ointment, how to decorate t-shirts by silk, how to 
make bead garlands, how to make photo frames from Thai fabrics, how to make tie-died 
scarves and T-shirt screen. There were 180 participants from government sector, private 
sector and university staff participating in the event.
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มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร 
ประเทศอียิปต์

รศ.สุภัทรำ โกไศยกำนนท์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจำกสถำน
เอกอัครรำชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ให้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงำนเทศกำลไทย 

ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่ำงวันที่ ๑๑-๑๓ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ ห้ำงสรรพสินคำ้ ซิตี้สตำร์ โดยกอง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ประสำนงำน 
 กิจกรรมทีม่หำวทิยำลยัน�ำไปแสดง ได้แก่ กำรแสดงนำฏศลิป์ไทยสีภ่ำค กำรแสดงศลิปะกำรป้องกนั
ตัว แม่ไม้มวยไทย กำรแกะสลักผักผลไม้ และกำรร้อยมำลัย ซึ่งน�ำเสนอโดยนักศึกษำจำก ๙ คณะและ
อำจำรย์ผูเ้ชีย่วชำญจำกคณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์ กจิกรรมทัง้หมดสร้ำงควำมประทบัใจ และตืน่ตำ
ตื่นใจแก่ผู้เข้ำชมงำนทั้งชำวไทยและชำวอียิปต์เป็นอย่ำงมำก
 ในกำรนี้ได้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือระหวำ่ง มทร.พระนครกับมหำวิทยำลัย October 6 ซึ่งเป็น
มหำวทิยำลยัทีม่ชีือ่เสยีงด้ำนกำรแสดงและกำรจดักจิกรรมทีม่นีกัศึกษำต่ำงชำตมิำศึกษำอยูท่ีน่ีเ่ป็นจ�ำนวน
มำก โดยเฉพำะคณะกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

RMUTP Culture Assimilation at Thai Festival in Cairo, Egypt

Assoc.Prof.Supatra  Kosaiyakanon, President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon was invited by the Royal 
Thai Embassy in Cairo, Egypt to participate in Thai Festival in Cairo, Egypt during September 11-13, 2015 at City Star 

Department Store. RMUTP Arts and Culture Division was in charge of coordination. 
 The performance included Thai dancing from four regions, Thai martial arts, Thai boxing, fruit and vegetable carving 
and flower garland making presented by students from 9 faculties 
and professional teachers from the Faculty of Home 
Economics Technology. All activit ies created 
overwhelming impression to both Thai and Egyptian 
audience. 
 Importantly, the Memorandum of Agreement of 
Cooperation between Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon and October 6 University was signed. The October 6 
University is famous for its performing arts, the Factuality of 
Hospitality and Tourism and activities for international students.



แบบจ�าลองโครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต.ล�าไทร อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 


