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ชาว UTK ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19

ส�รบัญ

วิชาปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์

“ฝึกผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการทำางานจริง”

Mermaid cupcake

ปีที่ 8 / ฉบับที่ 47 / เมษ�ยน 2563  
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 เนื่ อ ง ในโอกาสมหามงคล ท่ีพระบาทสมเ ด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่ อมให้ สม เด็ จพระก นิษฐา ธิ ราช เจ้ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ ประจำาปีการศึกษา 2562 นี้ นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้แก่คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และผู้สำาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน

 ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผมขอ 
แสดงความยินดีเป็นอย่างย่ิงกับผู้สำาเ ร็จการศึกษา 
ประจำาปกีารศกึษา 2562 และรว่มภาคภมูใิจกับครอบครวั
ของผู้สำาเร็จการศึกษาครั้งนี้

 มหาบัณฑิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพนั้น ล้วนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้

ความชำานาญในสาขาวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์  และ
ก้าวทันเทคโนโลยี มีศักยภาพพร้อมที่จะนำาความรู้  
ไปประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
ก้าวหน้าไป 

 นอกจากการมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
ของตนแล้วน้ัน ส่ิงสำาคัญท่ีผมขอฝากให้มหาบัณฑิต 
และบณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ
พึงระลึกให้มีในตนเองเสมอ ประการแรกน้ันก็คือ การมี
คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติดีจิตใจดี จรรโลงสังคม 
ให้มีความสุข และประการที่สองคือการใฝ่รู้ พัฒนาตน 
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา  

 สุดท้ายน้ีผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ดลบันดาลให้มหาบัณฑิต
และบณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ
ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

ส�รอธิก�รบดี
ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2563

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์  
รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทน

อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำานง แก้วเพ็ชร 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ  

รว่มแสดงความยินดกัีบ นายกำาชยั อทัุยแจม่ศรผีล 

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใน

โอกาสท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน

ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail  

ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

การท่องเท่ียวและการโรงแรม เมื่อวันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาส
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail
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 25 กุมภาพันธ์ 2563 - อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ เปน็ประธานในพิธีเปดิโครงการแสดงนทิรรศการ
และประกวดแขง่ขนัผลงานสหกิจศกึษาดเีดน่ ประจำาป ี2563 จดัโดยสำานักงานสหกิจศกึษา 
ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่โครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และคัดเลือกผลงานเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วม
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำาปี 2563 เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษา 
ภาคกลางตอนล่างและในระดับชาติต่อไป ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นรอบตัดสิน มีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 4 ผลงาน ด้านสังคมศาสตร์  
มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ จำานวน 9 ผลงาน และด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำานวน  
5 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 18 ผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ อาจารย์ภายใน 
และอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผลการตัดสินดังนี้

โครงการแสดงนิทรรศการ
และประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำาปี 2563

• รางวัลชนะเลิศ ด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ผลงาน  
 “การปรับปรุงการดูแลรักษานำ้ายา Metal Working Fluid เพ่ือลด 
 ปัญหาการเกิดสนิม” โดย นางสาวรุ่งนภา โควะวินทวีวัฒน์ สาขาวิชา 
 วิศวกรรมเคมี

• รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ  
 ผลงาน “การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจประเมินผลกิจกรม 5ส  
 กรณีศึกษาบริษัท สยามบราเดอร์ จำากัด” โดย นางสาวจุฬาลักษณ์  
 จุ้ยเย็น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

• รางวลัชนะเลศิ ด้านนวตักรรมสหกิจศึกษา ผลงาน “อุปกรณ์แจ้งเตือน 
 ความดัน อุณหภูมิและความชื้น สำาหรับห้องผู้ป่วยวิกฤตและห้องผ่าตัด 
 ผ่านเครอืข่ายไร้สาย” โดย นายวรทิธ์ิธร กำา่พงษ์ไทย และนางสาวศทุธนชุ  
 ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสำานักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 9 มทร.” ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัด

นครนายก เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์การทำาวิจัย/นวัตกรรม และ

การบริหารงานวิชาการ ความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย และเปิดโอกาส

ให้นักวิจัยได้นำาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณชนและบุคคล

ท่ีสนใจ เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ให้ทัดเทียมกับระดับประเทศ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ก�รพัฒน�เครือข่�ยสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน 9 มทร.”

 26 กุมภาพันธ์ 2563 - อาจารย์สมพร  
ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี   
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมวางแนวทางการ 
ดำาเนินงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานดา้นคณุธรรม
และความโปร่งใส ในการประชุมหัวหน้า 
หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสโรบล ท้ังนี้ ได้มี
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ 
ที่จะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยทำา
สญัลกัษณม์อืตอ่ตา้นการทุจรติ และเชญิชวน
ให้หน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมบริหารงาน
และปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ร่วมวางแนวทางการดำาเนินงาน 
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
และทำาสัญลักษณ์มือต่อต้านการทุจริต
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 11 กุมภาพันธ์ 2563 - อาจารย์ธัญญาภัทร์  

เ ลิ ศ จั น ท ร า ง กู ร  ไ ด้ เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร จ า ก

สภากาชาดไทย มาอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับ

อาจารย์และนักศกึษาในหัวขอ้ “วิธีปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้การสำาลกัอาหารในผูใ้หญ่ และการนวด

หัวใจผายปอดกู้ชีพ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ

อัตโนมัติ” โดยมี ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์ 

หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป ผศ.ดร.สมศรี  

จำาเริญภิญโญ อาจารย์อัญชลี อภัยปรปักษ์  

ชิสซ์เลอร์ อาจารย์สง่า นามวัตร และนักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการและฝึกอบรมในครั้งนี้

คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรม 
“วิธีปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น 
ก�รสำ�ลักอ�ห�รในผู้ ใหญ่ 
และก�รนวดหัวใจผ�ยปอดกู้ชีพ 
เครื่องช็อกไฟฟ้�หัวใจอัตโนมัติ”
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 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีพรอ้มดว้ยผูบ้รหิารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้การ

ต้อนรับ คุณวิวรรธน์ เลิศวัฒนศักดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายขายเอกชนและราชการ 

กรุงเทพฯ และคุณรมิดา พรหมเสน ผู้จัดการฝ่ายขายราชการและวัสดุสิ้นเปลือง 

กรุงเทพฯ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำากัด เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท ริโก้ 

(ประเทศไทย) จำากัด โดยมวัีตถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความรว่มมอืในการจดัการศกึษา

รว่มกันระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ และเปน็การพัฒนาการจดัการ

ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล และร่วมกันพัฒนางานวิจัยและ

วิชาการร่วมกัน

 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ 

ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้ดำาเนินการ 

จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (การทดสอบ 

ก่อนสำาเร็จการศึกษา) สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” โดยมีการจัดการทดสอบ 

ทั้งหมด 2 รอบ คือ วันเสาร์ที่  15 และ วันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2563  

ซึ่งมีจำานวนนักศึกษาทุกคณะยืนยันเข้าสอบทั้งสิ้นจำานวน 1,626 คน โดยโครงการ

ในครั้งนี้ ผศ.ดร.จำานง แก้วเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  

และเจ้าหน้าที่ทุกคนของคณะศิลปศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมให้โครงการนี้สำาเร็จ 

ลุล่วงด้วยดี

คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

คณะศิลปศ�สตร์ จัดโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นภ�ษ�อังกฤษ
แก่นักศึกษ� (ก�รทดสอบก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ�) 
ให้กับนักศึกษ�รับเข้�ปี 2559

A R O U N D
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 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร ์จดักิจกรรม Food Business 

Fair 2020 เพ่ือเปิดให้โอกาสให้นักศึกษา 

ชั้นปีท่ี 3 ได้แสดงผลงาน และฝึกจำาหน่าย

สินค้าในรายวิชาฝึกดำาเนินธุรกิจอาหาร 

รายวิชาธุรกิจขนมไทย รายวิชาเทคโนโลยี

เน้ือสัตว์ รายวิชาสาธิตอาหาร รายวิชา 

บริหารงานภัตตาคาร เป็นต้น ณ บริเวณ 

ลานกิจกรรมตรงข้ามอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ

80 พรรษา ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. 

โดยไดร้บัเกยีรตจิาก อาจารย์สมพร ปยิะพันธ์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้

นักศึกษามีกำาลังใจและได้รับประสบการณ์

ตรงสู่การเป็นผู้ประกอบตัวจริงในอนาคต  

ซึ่งกิจกรรมน้ี ควบคุมการดูแลโดย อาจารย์

ธนวิทย์ ลาย้ิม และอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจ

อาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ส�ข�วิช�ธุรกิจอ�ห�ร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์  
จัดกิจกรรม 
Food Business Fair 2020
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 จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ  
วิถีชีวิต และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาจากสถานการณ์ 
ดังกล่าวและได้ดำาเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต้ังแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 โดยมีการจัดตั้ง 
คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย  
นำาโดย อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานอำานวยการ ร่วมด้วยอนุกรรมการ 
ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง เป็นประธานดำาเนินงาน และผู้อำานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษาเป็นรองประธานดำาเนินงาน ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการท่ัวไปของทุกคณะเป็นกรรมการ
ดำาเนินงาน ซึ่งจะนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

ชาว UTK 
ร่วมใจ สู้ภัย 
COVID-19
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 การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
มหาวิทยาลัย เน้นการทำางานอย่างมีส่วนร่วมและให้ความสำาคัญต่อการสื่อสารอย่าง 
ทันท่วงที โดยเริ่มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนมีนาคม รวมทั้ง 
มีการทำางานประสานกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี นอกจากนี้ข้อมูลสถานการณ์ใน 
แต่ละวันจะส่งตรงมาที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพ่ือกระจายให้กับ
คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ใช้งาน รวมถึงติดต้ังจุดคัดกรองบริเวณหน้าคณะ 
และอาคารต่าง ๆ นอกจากน้ันยังมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการล้างและ 
ฆ่าเชื้อในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยท้ัง 3 พ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีเทคนิคกรุงเทพ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข มหาเมฆ  
และพ้ืนท่ีพระนครใต้) และในช่วงสอบปลายภาคของภาคเรียนท่ี 2/2562 มหาวิทยาลัย 
ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันอย่างเข้มข้นโดยท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับ 
การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ จากการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดำาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างสอดคล้อง
กับนโยบายของรฐับาลและกรงุเทพมหานคร จาก “ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในทกุเขตท้องท่ี 
ทั่วราชอาณาจักร” และ “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว”  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงหยุดการสอนและปิดพ้ืนที่มหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรทำางานที่บ้าน  
(work from home) ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการสอบทางออนไลน์สำาหรับนักศึกษา 
บางส่วนท่ียังสอบไม่ครบทุกวิชา ในขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการควบคุม 
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยทำางานอย่างต่อเนื่องโดยม ี
การประชุมวางแผนงานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และมีการประสานการทำางานตลอด 24 ชั่วโมง  
รวมไปถึงการประชุมวางแผนร่วมกับสำานักงานเขตสาทรด้วย 

  ในส่วนของการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 น้ันจะมีการเรียนและการสอบ 
ทางออนไลน์ โดยมาตรการตรวจตราในพ้ืนท่ียังมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง และมี 
การกำาหนดการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

l พ้ืนท่ีเทคนคิกรงุเทพ ประตเูข้า-ออกสำาหรบัยานพาหนะ ให้ใช้ประตฝ่ัูงถนนนางลิน้จีเ่ท่านัน้  
 ส่วนประตูฝั่งถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเฉพาะทางเดินเท้าเท่านั้น

UTK ควบคุมและป้องกัน COVID-19 อย่�งมีส่วนร่วม
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l พื้นที่บพิตรพิมุข  มหาเมฆ ใช้ประตูฝั่งอาคาร  1 เท่านั้น

l พื้นที่พระนครใต้ ใช้ประตูฝั่งถนนเจริญกรุงเท่านั้น

 เมื่อบุคลากรจะเข้ามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ต้องผ่านจุดคัดกรองท่ี รปภ.เป็นด่านแรก  
โดยเข้า-ออกตามประตูท่ีกำาหนดไว้เท่าน้ัน และต้องแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าพ้ืนท่ี  
โดยมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้บุคลากรเข้ามาในพ้ืนท่ีตามความจำาเป็นและใช้เวลา 
อยู่ในมหาวิทยาลัยไม่นานจนเกินไป

  จากการที่มหาวิทยาลัยปิดพ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร  
มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำาคัญต่อการสื่อสารเร่ืองมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID-19  
แก่นักศึกษาและบุคลากรผ่านช่องทาง social network นอกจากน้ี ในแต่ละคณะและ 
หน่วยงานก็มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มาทำางานกับศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยทำางานในลักษณะ 
ของจติอาสาทีเ่ฝ้าระวังและตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
ปิดพ้ืนทีแ่ละไม่อนญุาตให้นกัศกึษาเข้ามาในพ้ืนทีม่หาวทิยาลัยแล้วก็ตาม หากมกีรณีท่ีนักศึกษา
และบคุลากรกลบัมาจากต่างประเทศก็จะมกีารตดิตามสอบถามถึงการปฏบิตัตินและการกักตวั
โดยประสานงานกับสโมสรนกัศกึษาและผูน้ำานกัศกึษาของแต่ละคณะ จากนัน้จงึรายงานข้อมลู
ไปยังคณะอนุกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการรายงานว่านักศึกษาหรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 ฝากถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย	ทั้งอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	ว่าเม่ือออกจากบ้าน

ก็ขอให้สวมหน้ากากและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 รวมถึงหลีกเลี่ยงจากผู้ป่วยและพ้ืนท่ีเสี่ยง	

ส�าหรับการเข้าออกมหาวิทยาลัยช่วงน้ีอาจจะล�าบาก	แต่มหาวิทยาลัยมีความจ�าเป็นท่ีต้องให้

ท่านท�าตามกฎระเบียบ	ซึ่ง	รปภ.เองก็ท�างานค่อนข้างหนักเพราะเป็นจุดคัดกรองด่านแรก 

อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง 
ประธานดำาเนินงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ    

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย
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ม�ตรก�รเยียวย�ช�ว UTK 
ในสถ�นก�รณ์ COVID-19

  มหาวิทยาลยันำาโดยอาจารย์สมพร ปยิะพันธ์ 

รกัษาราชการแทนอธิการบด ีเลง็เห็นถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนแก่นักศึกษาจากสถานการณ์โรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่านอกจาก

ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลต่อ 

ชี วิตความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจด้วย 

มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการเยียวยานักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการทำา

ประกัน COVID-19 แก่บุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทุกคน  

โ ด ย ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ง า น ส วั ส ดิ ก า ร

มหาวิทยาลัย ในส่วนของร้านค้าต่าง ๆ  ที่เช่าพื้นที่

ของมหาวิทยาลัยในการจำาหน่ายสินค้านั้นจะ 

ได้รับการลดค่าเช่าพ้ืนท่ี โดยจะมีการกำาหนด 

รายละเอียดอย่างชัดเจนออกมาในลำาดับต่อไป 

  ในส่วนของมาตรการเยียวยานักศึกษาน้ัน 

หลายภาคส่วนและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ต่างกำาหนดมาตรการรองรับและช่วยเหลือ

นกัศกึษาอย่างสอดคลอ้งกับภารกิจของหนว่ยงาน

ภายใต้ความเข้าใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ 

สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
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นักศึกษาที่เช่าหอพักมหาวิทยาลัยสามารถรับคูปองอาหารกลางวัน ฟรี  
ณ หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัย เทค โน โลยี ราชมงคลกรุ ง เทพ  
ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2563  

ก�รช่วยเหลือนักศึกษ�ที่เช่�หอพัก
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ

นักศึกษาที่ เช่าหอพักมหาวิทยาลัยจะได้รับการลดหย่อนค่าเช่าหอพัก 
นักศึกษา 20% ของค่าเช่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงสิ้นภาคศึกษา 
ที่ 1/2563 (สามารถชำาระเป็นรายงวด หรือชำาระครั้งเดียวเมื่อสิ้นภาค 
การศึกษาที่ 1) โดยแสดงความจำานงขอลดหย่อนผ่านผู้จัดการหอพัก

นักศึกษาที่ ได้ รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 หรือผู้ปกครอง 
ของนักศึกษาได้ รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 จะได้ รับการ 
ลดหย่อนค่าเช่าหอพักนักศึกษา 50% ของค่าเช่า ซ่ึงนักศึกษาหรือ 
ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
l	 ผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นผู้ ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการชดเชย  
 ได้แก่ ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ ได้รับผลกระทบ หรือผู้ท่ี ได้รับ 
 ผลกระทบอื่น ๆ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการ 
 เยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ของกระทรวงการคลัง
l	 ผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
l	 เป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาท้ังในลักษณะที่ 1 (กยศ.)  
 และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)  
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ก�รช่วยเหลือนักศึกษ�จ�กม�ตรก�รของ
สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน

มาตรการเยียวยานักศึกษาเรื่องงานทะเบียน มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้

1
การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร

ทางการศึกษา ได้แก่ ค่าใบรายงานผลการศึกษา 
(transcript) และค่าหนังสือรับรอง 

โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการขอเอกสารทางการศึกษา
มาเป็นการขอเอกสารทางการศึกษา

ผ่านช่องทางออนไลน์ที่อีเมล 
ascar@mail.rmutk.ac.th 

โดยสำานักฯ จะจัดส่งเอกสารทางการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาทางไปรษณีย์

2
การยกเว้นค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) 

การชำาระค่าลงทะเบียนล่าช้า
ของภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2562  

3
เปลี่ยนแปลงกำาหนดวันในการยกเลิก

ผลการลงทะเบียนของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ชำาระเงิน 

เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
(จากเดิมกำาหนดไว้

เป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
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	 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ของผู ้ปกครองและความไม่สะดวกของนักศึกษาในการช�าระเงินค่าลงทะเบียน 

ของภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2562	 โดยให้นักศึกษาสามารถเลื่อนการช�าระเงิน 

ค่าลงทะเบียนจนถึงวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคฤดูร ้อนโดยไม่ต้องท�าเร่ือง 

ผ่อนผัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่สำาราญ 
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

PAGE 18



ขอขอบคุณข้อมูล:    

l	 อาจารย์ชัยศักดิ์	คล้ายแดง	 ประธานด�าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

	 ของมหาวิทยาลัย

l	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์	อยู่ส�าราญ	ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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      วิช�ปฏิบัติก�รเทคนิคก�รผลิตสิ่งพิมพ์

    “ฝึกผลิตสิ่งพิมพ์
     เพื่อการทำางานจริง”

    Print Production Techniques
    “Print Production 
     Practices for 
     Actual Works”
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 ข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรหรือภาพบางส่วนท่ีอยู่บนวัสดุน้ันเกิดข้ึนมาจากการพิมพ์  
ดังน้ัน ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนก็จะเห็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
หนังสือ แผ่นพับ ปฏิทิน ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายรูปแบบ 
รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งการผลิตส่ิงพิมพ์นั้นเป็นการใช  ้
องค์ความรู ้ เฉพาะทางท่ีต้องอาศัยการเรียนรู ้ฝ ึกฝนเพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะและ
ประสบการณ์ วิชาปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป ็นวิชาที่ทำาให้นักศึกษาได้ฝ ึกปฏิบัติการ 
ผลิตส่ิงพิมพ์ครบท้ังกระบวนการด้วยเครือ่งพิมพ์หลายรปูแบบท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการใช้งาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงกับ 
การทำางานจริงในสถานประกอบการ

 Text information or images on materials are printings. Therefore, no 
matter where we turn today, we will see printed matters in different formats 
such as books, brochures, calendars, billboards, posters and a wide range 
of packaging including food and beverage packaging. Print production is  
a specialized body of knowledge which requires learning and practice 
to obtain skills and experiences. Print Production Techniques by Printing 
Technology Department, the Faculty of Science and Technology, is a subject 
that provides students with opportunities to practice on comprehensive print 
productions throughout entire processes with a variety of printing machines to 
achieve goals of using. This subject helps prepare students with experiences 
that are close to actual works in workplaces.
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เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้

  วิชาปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์เป็นวิชาบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมาย 
ให้นักศึกษาเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติในขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท  
โดยบูรณาการความรู้จากท่ีนักศึกษาเคยเรียนแล้วในชั้นปีท่ี 1-2 มาใช้ปฏิบัติการ 
ในวิชานี้ท้ัง 3 กระบวนการ โดยกระบวนการแรกเป็นช่วงของงานเตรียมพิมพ์  
(การออกแบบ การเตรียมไฟล์งานและการตรวจสอบไฟล์งานท่ีเป็นข้อมูลภาพ  
ตัวอักษร รวมไปถึงกราฟิกต่าง ๆ ท่ีจะนำามาใช้ประกอบในการจัดทำาสิ่งพิมพ์  
รวมไปถึงการทำาแม่พิมพ์แต่ละประเภท) กระบวนการที่สองเป็นช่วงของการพิมพ์ 
โดยนักศึกษาจะต้องรู้จักการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต 
เครื่องพิมพ์สกรีน เครื่องพิมพ์ดิจิทัล กระบวนการท่ีสามเป็นส่วนของงานหลังพิมพ์ 
ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำางานหลังพิมพ์เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าให้กับสิ่งพิมพ์ให้มีความ
สวยงามและโดดเด่น รวมไปถึงการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับงานหลังพิมพ์ เช่น 
เครื่องพับ เครื่องตัด เครื่องเย็บ เครื่องเคลือบ โดยวิธีการใช้งานจะสอดคล้องกับ
ลักษณะของสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท

Learning   Objectives

 Print Production Techniques is a required 
subject for the 3rd year students majoring in 
Printing Technology at the Faculty of Science 
and Technology. The objectives of this subject  
include having the students study and 
practice on print production processes of 
each printing type. The bodies of knowledge 
that the students had studied in the 1st 
and 2nd years are integrated to 3 operating 
processes. The first process is printing 
preparation (design, preparation of work 
files and examination of image files, texts 
and various graphics, including mold of 
each printing type, all of which will be used 
in the print production). The second process 
is printing, the students have to understand  
how to use various kinds of printer such as  
offset printing, screen printing and digital 
printing. The third process is post-printing  
works. The students will work further to  
create values with beauty and remarkableness 
onto the printings, including uses of machines 
relevant to such works such as folding 
machines, cutting machines, sewing machines,  
and coating machines. Methods of machine 
usage will be consistent with characteristics 
of each type of printing. 

L E A R N I N G  U T K
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รูปแบบในก�รเรียนก�รสอน

  ด ้วยเหตุท่ีวิชานี้มีเป ้าหมายให้นักศึกษามีความรู ้และทักษะในการผลิตส่ิงพิมพ  ์
ทั้งกระบวนการ รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณาการ 
องค์ความรูท่ี้เรยีนมาตัง้แต่ชัน้ปีที ่1-2 มาใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ โดยในแต่ละสปัดาห์อาจารย์
จะมอบหมายงานแก่นักศึกษาตามหัวข้อท่ีสัมพันธ์กับประเภทของงานพิมพ์ เช่น งานพิมพ์ 
แผ่นพับ งานพิมพ์หนังสือ ฯลฯ โดยนักศึกษาจะต้องวางแผนและผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทนั้น 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จนกระทั่งมีสิ่งพิมพ์ออกมาเป็นผลงาน โดยท่ีวิชาน้ีเน้นให้
นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในกระบวนการเตรียมพิมพ์ การพิมพ์และ 
งานหลังพิมพ์น้ันมีเครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลายชนิดท่ีนักศึกษาจะต้องเลือกใช้อย่าง 
เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้เครือ่งพิมพ์ รวมไปถึงการใช้เครือ่งมอืในการตรวจสอบและควบคมุ
คุณภาพการผลิต เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบควบคุมค่าสีในขณะปฏิบัติงานพิมพ์จริง ซึ่งงานที่ 
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายในบางหัวข้อนั้นนักศึกษาสามารถใช้เวลาผลิตเพียงหนึ่งวัน ขณะที ่
งานในบางหัวข้อนั้นนักศึกษาอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ในการผลิตงาน

Learning and Teaching Formats

 The objectives of this subject include providing the students with knowledge and having them develop skills on  
the print production throughout the processes. The learning and teaching formats therefore emphasize the practice.  
The students will integrate bodies of knowledge learned in the first two years to apply to actual works. Each week,  
a teacher gives the students assignments with topics related to types of printing such as brochures and books, etc.  
The students will plan and produce such types of printing from the beginning of the process until they are completed as 
printing works. This subject focuses on having the students practice how to use tools and equipments. In the process of 
printing preparation, printing and post-printing work include a wide range of tools and equipment. Thus, the students must 
choose to use them properly; in particular, the uses of printers and tools for monitoring and controlling production quality 
such as color control and monitoring machines while performing actual printing. Various assignments to produce the 
productions are given to the students, which some of them can be completed within a day while some need a few weeks.   
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Benefits Gained

 The students will be able to plan the 
print production of each type of work and 
use the tools that are consistent with such 
types of work. To prepare the students 
for entering into the printing industry, 
Print Production Techniques curriculum, 
therefore, focuses on providing the 
students with knowledge of all types of 
print production processes, for example, 
offset printing system and screen printing 
system, including work systems in 
packaging printing. The students are 
also prepared to have experiences on 
actual printing before taking co-operative 
education at the workplaces when they 
are the 4th year students. During the 
past, there were the students taking  
co-operative education in printing 
process, printing machines and computer 
graphics as well. Print Production 
Techniques’ network comprises printing 
plants and workplaces producing printing 
machines and equipments related to 
printings. 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  นักศึกษาสามารถวางแผนการผลิต
งานพิมพ์แต่ละประเภทและใช้เครื่องมือ 
ที่สอดคล้องกันกับงานพิมพ์ประเภทนั้น ๆ ซึ่ง
หลกัสตูรเทคโนโลยีการพิมพ์เน้นให้นักศกึษา
มีความรู ้ ในกระบวนการผลิตสิ่ ง พิมพ  ์
ทุกประเภท เช่น ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต 
ระบบการพิมพ์สกรีน รวมไปถึงระบบการ
ทำางานในส่วนของงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้นักศึกษาเข้าสู ่
อุตสาหกรรมการพิมพ์ วิชาน้ียังเป็นการ 
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ใ ห ้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพิมพ์จริง
ก่อนที่จะออกไปฝึกสหกิจศึกษาในสถาน 
ประกอบการเมื่อนักศึกษาเรียนในชั้นปีที่ 4  
ซึ่งท่ีผ่านมานักศึกษาได้ไปฝึกสหกิจศึกษา
ทั้ ง ในส ่ วนของงานกระบวนการ พิมพ  ์
งานเครื่องพิมพ ์  และงานคอมพิวเตอร  ์
กราฟิกด้วย โดยสาขาเทคโนโลยีการพิมพ ์
มีเครือข ่ายสถานประกอบการโรงพิมพ์  
สถานประกอบการท่ีผลิตเครื่องพิมพ์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ 
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ขอขอบคุณข้อมูล : Information giver: อาจารย์ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม 
อาจารย์ประจำาวิชาปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ajarn Pathipak Poonudom, 

Print Production Techniques Instructor, 
Printing Technology Department, 

the Faculty of Science and Technology

Career Path

 Presently, the labor market on printings requires 
a lot of manpower because printing business is not 
only limited to documents, books, or brochures but 
also includes packaging. Most graduates majoring 
in Printing Technology have worked in companies 
printing books, advertisements, and various types 
of packaging. Some graduates have worked in 
manuscript creation sections of publishing houses 
while others’ works are related to digital printings. 
As graduates had already studied and used digital 
printing equipment in the University, they can apply  
their knowledge and skills to a variety of printing 
works.

เส้นท�งก�รประกอบอ�ชีพของผู้เรียน

  ปัจจุบันตลาดแรงงานด้านสิ่งพิมพ์ต้องการพนักงานเป็นจำานวนมาก  
เน่ืองจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่ได้จำากัดแต่เพียงงานเอกสาร งานหนังสือหรือ 
แผ่นพับเท่านัน้ ยังรวมถึงงานบรรจภุณัฑ์ด้วย ท่ีผ่านมาบณัฑิตทีส่ำาเรจ็การศกึษา 
จากสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ได ้ทำางานในบริษัทท่ีพิมพ์งานหนังสือ  
งานโฆษณา รวมไปถึงงานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ บัณฑิตบางคนทำางาน 
ในสำานักพิมพ์โดยอยู่ในส่วนของการสร้างต้นฉบับ บางคนทำางานท่ีใช  ้
งานพิมพ์ดจิทิลั การทีบ่ณัฑิตมปีระสบการณ์ในการใช้อปุกรณ์งานพิมพ์ดจิทิลั 
มาแล้วในมหาวิทยาลัย ทำาให้สามารถนำาความรู้และทักษะน้ีไปประยุกต์ใช ้
กับการทำางานพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ
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D  I  Y

ส่วนผสมเนื้อเค้ก

แป้งเค้ก	 150	 กรัม
เนยสด	 150	 กรัม
น�้ำตำลทรำย	 125	 กรัม
นมสด	 60	 กรัม
ไข่ไก่		 3.5	 ฟอง
โอวำเล็ต	 7.5	 กรัม
ผงฟู	 5	 กรัม
เกลือ		 ¼		 ช้อนชำ

1.   เปิดเตาอบ ไฟบน-ล่าง ตั้งอุณหภูมิที่ 180 องศาเซลเซียส
2.   ละลายเนยสดเตรียมไว้ 
3. ผสมส่วนผสมทุกอย่าง (ยกเว้นเนยละลาย) ในเครื่องผสม 
 ใช้หัวตะกร้อผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วสูงสุด เป็นเวลา 5 นาที 
4. จากนั้นไล่ฟองอากาศของส่วนผสมด้วยความเร็วตำ่า เป็นเวลา 1 นาที
5.   เติมเนยสดละลาย ผสมด้วยความเร็วตำ่าให้เข้ากัน
6.   ตักส่วนผสมใส่ถ้วยคัพเค้ก ปริมาณ ¾ ของถ้วย
7.   นำาเค้กเข้าเตาอบ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

MermaidMermaid
cupcake

 Inside UTK ฉบับน้ีขอเอาใจสายหวานด้วยการนำาเสนอเมนู

ท่ีมีชื่อว่า “Mermaid cupcake” ผลงานการรังสรรค์จากอาจารย์ 

รชรัตน์ แย้มพวง อาจารย์ประจำาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจารย์จะแนะนำาวิธีทำาง่าย ๆ  

อย่างละเอียด ทำาตามได้ไม่ยาก ท้ังยังทำาอาชีพเสริมได้อีกด้วย 

ในวิกฤตโควิด-19 นี้ ถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมส่วนผสม วัสดุอุปกรณ์ แล้ว

ทำาตามไปพร้อม ๆ กันได้เลย

* หมายเหตุ
 - ไม่ควรใส่เนยละลายขณะร้อน เน่ืองจากอณุหภูมขิองเนยทีส่งูจะท�าให้ไข่สกุ และส่วนผสมเป็นเมด็ได้
 -  ในระหว่างน�าเค้กเข้าอบ ไม่ควรเปิดเตาอบเพ่ือดขูนมบ่อยเกินไป เพราะอาจท�าให้อณุหภมูภิายในเตาอบต�า่ลง เค้กท่ีอบสกุแล้วอาจจะยุบตวัได้เมือ่น�าออกจากเตาอบ
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ส่วนผสมบัตเตอร์ครีม

เนยสด	 150	 กรัม
เนยขำว	 300	 กรัม
นมข้นหวำน	 1	 กระป๋อง
น�้ำเกลือ	
(น�้ำเปล่ำ	3	ช้อนโต๊ะ	:	เกลือ	1	ช้อนโต๊ะ)	 3	 ช้อนชำ
กลิ่นวนิลำ
สีผสมอำหำร	สีเขียว,	สีฟ้ำ,	สีชมพู

อุปกรณ์ส�ำหรับตกแต่ง

น�้ำตำลฟองดองส�ำเร็จรูป	สีขำว
แม่พิมพ์ซิลิโคน	รูปหำงนำงเงือก,	สัตว์ทะเล,	เปลือกหอย
สีฝุ่นส�ำหรับอำหำร	สีฟ้ำ,	สีน�้ำเงิน,	สีน�้ำตำล
น�้ำตำลตกแต่งส�ำเร็จรูป	
ถุงบีบครีม
หัวบีบรูปดำว	ขนำดใหญ่

กำรปั้นน�้ำตำลฟองดอง

1.   นวดนำ้าตาลฟองดองด้วยมือให้มีความนิ่ม
2.   ปั้นนำ้าตาลฟองดองเป็นก้อน กดใส่พิมพ์ซิลิโคนให้เป็นลวดลายต่าง ๆ   
 จากนั้นรอจนนำ้าตาลฟองดองเริ่มแห้งเล็กน้อย จึงแกะออกจากพิมพ์
3.   วางนำ้าตาลฟองดองให้แห้งสนิท จากน้ันใช้สีฝุ่นระบายได้ตามชอบ

กำรตกแต่งคัพเค้ก

1. ตักครีมที่ผสมสีเรียบร้อยแล้วใส่ในถุงบีบครีมพลาสติก 
 ที่มีหัวบีบรูปดาวขนาดใหญ่อยู่ภายใน ในถุงบีบครีม 1 ถุง อาจใส่ครีมได้หลายสี
2.   บีบครีมให้เป็นรูปกรวยแหลมขึ้นไป
3.   ตกแต่งด้วยนำ้าตาลฟองดอง และนำ้าตาลตกแต่งให้สวยงาม

1.   ละลายนำ้าเกลือเตรียมไว้
2.   ตีเนยขาวและเนยสดจนข้ึนฟู ด้วยเครื่องผสมหัวตะกร้อ 
 ความเร็วสูงสุด
3.   ใส่นมข้นหวาน นำ้าเกลือ และกลิ่นวนิลา ผสมให้เข้ากัน
4.   แบ่งครีมเป็นส่วน ๆ ผสมสีตามชอบ
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