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	 ตั้ งแต่ต้น ปีที่ ผ่ านมา	 สถานการณ์  
โรคระบาดไววสั	COVID-19	ไดเ้กิดผลกระทบ
แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันและก็ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ	ตามมา
มากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ	เช่น	
ปัญหาทางด้านสาธารณสุขทำาให้ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วย	 และการแพร่ระบาดใน 
วงกว้าง	 สำาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรงุเทพ	ไดด้ำาเนนิการออกประกาศ
มหาวิทยาลัย	 เรื่องมาตรการป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 เพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม	 ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	
ไปเรียบร้อยแล้ว	 แต่ขณะนี้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	ได้มีการเพิ่มระดับที่สูงขึ้น	ตามการรับรู้
และการแจ้งข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ	 

นายสมพร  ปิยะพันธ์

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดังน้ันผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 จึงได้ประชุม 
และกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย	 ด้านการทำางานของบุคลากร	
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	 เช่น	 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน	ให้จัดการเรียนการสอน
แบบยืดห ยุ่นตามความเป ล่ียนไปของ
สถานการณ์	โดยใชเ้ครือ่งมอืต่าง	ๆ 	เข้ามาชว่ย
ในการจัดการเรียนการสอน	 เพ่ือลดการเรียน
การสอนในห้องเรียนแบบปกติ	 ด้านการจัด
กิจกรรมให้งดเว้นกิจกรรมเก่ียวกับการเดินทาง 
ไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัดหรือพ้ืนที่เสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	อย่างเดด็ขาด	การปฏิบตัหิน้าที ่
ของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย	 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามปกติอยู่ท่ีบ้าน	
เป็นต้น

	 สุดท้ายนี้	ขอให้คณาจารย์	บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพตนเอง 
ใหม้คีวามสมบรูณ์แขง็แรง	หากมสีถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นไปมหาวทิยาลยัจะมกีารแจง้แนวทาง
การปฏิบัติของคณาจารย์	 บุคลากรและ
นักศึกษาต่อไป	ทั้งนี้ให้ทุกคนติดตามข่าวสาร
เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 เพ่ือ
สร้างการรับรู้และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
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	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับ	 ฝ่ายพัฒนาชุมชน

และบริการสังคม	 สำานักงานเขตสาทร	 จัด	 “โครงการฝึกอบรม

วิชาชีพเสริมรายได้”	 เมื่อวันท่ี	 9	 และ	 13	 มีนาคม	 2563	ณ	ห้อง 

ฝึกอบรม	สำานักงานเขตสาทร	โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย	

การให้ความรู้เก่ียวกับสุขอนามัย	เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเขตสาทร 

มีความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลความสะอาดมือ	

ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวท่ีอาจมองข้ามไป	 เพ่ือลดการแพร่ระบาด 

ของเชื้อ	COVID-19	และกิจกรรมการสอนทำาเจลล้างมือแอลกอฮอล์

บรรจุขวดแบบพกพา	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพี่น้อง

ประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณเขตสาทรเป็นจำานวนมาก

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับ เขตสาทร 
ให้ความรู้การทำาเจลล้างมือแอลกอฮอล์
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	 12	มีนาคม	2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	10	(ICAC10)	ณ	ห้องประชุม
ราชพฤกษ์	 ชั้น	 3	 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุวิทย์	 วงษ์บุญมาก	
อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธี	 สำาหรับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งน้ี	 จัดข้ึน
ระหว่างวันที่	11	-	13	มีนาคม	2563	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเวทีในการนำาเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ในระดบันานาชาต	ิพร้อมท้ังส่งเสรมิและสนับสนนุการเรยีนการสอนด้านศลิปะและวัฒนธรรม
ในระดบันานาชาต	ิอกีทัง้ช่วยสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นทางด้านวชิาการ	
การบริการวิชาการ	 และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ	 และ	 
ส่งเสริมการนำาองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู ่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ	ได้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ	
การบริการวิชาการ	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ	เพื่อส่งเสริม 
การนำาองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลป 
วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
จัดทำาหน้ากากอนามัยแบบผ้ามอบให้กับ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

	 13	 เมษายน	 2563	 -	 อาจารย์สมพร	 
ปิยะพันธ ์ 	 รักษาราชการแทนอธิการบด	ี
พร ้อมด ้วย	 อาจารย ์ชัยศักดิ์ 	 คล ้ายแดง	 
ผู้ช่วยอธิการบดี	และ	อาจารย์ณภัทร	ยศยิ่งยง	 
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 	์ 
มอบหน้ากากอนามยัแบบผ้า	ให้กับโรงพยาบาล 
เจริญกรุงประชารักษ์	 เพ่ือให้บุคลากรทาง 
การแพทย์	 ได้มีไว้ใช้ปฏิบัติหน้าท่ีและลด
ความเส่ียงการติดไวรัส	 COVID-19	 ทั้งนี้	
หน ้ากากอนามัยแบบผ้า	 ทำาการตัดเย็บ
โดยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี	 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ	
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	 นายชวกร	ทองประศรี	นักศึกษาชั้นปีที่	 4	สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น	คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ	เข้ารอบสดุท้าย	การแข่งขัน	“ผ้าไทย	 
ใส่สบาย”	 โครงการพัฒนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย	จัดโดย	 สำานักงาน 
ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สศร.)	กระทรวงวฒันธรรม	(วธ.)	ซึง่ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย	ภายใต้แรงบันดาลใจจากการอ่าน	ส.ค.ส.	พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่	9	 
ทำาให้มีความสุขและนำามาสู ่การออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว 
ของเอกลักษณ์ประจำาท้องถ่ินผสมผสานให้เกิดความทันสมัยมากข้ึน	 โดยการนำาคราม 
จากหมู่บ้านคำาข่า	 จังหวัดสกลนคร	 ย้อมเส้นใยฝ้ายทอผสมกับดิ้นสายรุ้ง	 ทำาให้ผ้ามีความ 
น่าสนใจและผิวสัมผัสที่แตกต่างจากเดิม	 รวมท้ังมีการผสมผสานระหว่างผ้าทอกับผ้ามัดย้อม 
ได้อย่างลงตัว	นอกจากนี้ได้นำารูปแบบและการตกแต่ง	ส.ค.ส.	พระราชทานมาเป็นรายละเอียด
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ	และการใช้โทนสีที่ตอบโจทย์	“ผ้าไทย	ใส่สบาย”	มากที่สุด

	 18	 เมษายน	 2563	 -	 ดร.อิทธิณัฐ	 ตันติวิทิตพงศ์	 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้รับเชิญจาก
บริษัท	 SmartCam	 1988	 ให้เข้าร่วมสนทนาในรายการสด	 หัวข้อ	 “คุยกันเรื่อง	 Live	 
จากสองผู้เชี่ยวชาญ”	 เพ่ือให้ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์สดผ่านเครือข่าย	 
(Live	Streaming)	 โดยมีคุณไบร์ท	 จากช่อง	Asayhi	Channel	 (Internet	 Influencer) 
ร่วมสนทนา	 และตอบคำาถามด้านเทคนิค	 อุปกรณ์	 และโปรแกรมในการผลิตรายการ	 
และ	ดร.พรรัก	เชาวนโยธิน	เป็นผู้ร่วมอำานวยการผลิต

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้ารอบสุดท้าย 
การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย “ผ้าไทย ใส่สบาย”

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ร่วมสนทนาให้ความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์หัวข้อ 
“คุยกันเรื่อง Live จากสองผู้เชี่ยวชาญ” ครั้งที่ 1

PAGE 06



	 26	 เมษายน	 2563	 -	 ดร.อิทธิณัฐ	 ตันติวิทิตพงศ์	 อาจารย ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน ์และวิทยุกระจายเสียง	 
คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 	 ได ้ รับ เชิญจากบริษัท	 
Smart	Cam	1988	ให้เข้าร่วมสนทนาและตอบคำาถามในรายการสด	 
(Live	 Streaming)	 หัวข้อเร่ือง	 “Live	 ให้	 Smooth	 กับ	 2	Guru”	 
จากคำาถามของผู ้ประกอบการ	 ดังน้ี	 ไมโครโฟนที่ใช้คลื่นวิทยุ 
ย่านความถี่ 	 VHF,	 UHF,	 IEEE802.11	 (2.4	 GHz.	 และ	
5GHz.)	 -	 Linear	 Antenna	 และ	 Circular	 Antenna	 สำาหรับ 
อุปกรณ์	 Video	 Transmitter	 -	 การเกิดสัญญาณภาพแบบ	
Interlace	 และ	 Progressive	 -	 ความสัมพันธ์ของ	 Frame	
Rate	 และ	 Frequency	 -	 มาตรฐานสายสัญญาณ	HDMI	 และ	 

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ร่วมสนทนาให้ความรู้
ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์หัวข้อ 
“Live ให้ Smooth กับ 2 Guru”  

SDI	 -	 Video	 Switcher	 ซึ่งเป็นการตอบคำาถามเชิงวิชาการ	 
เพ่ือส ่งเสริมให้เกิดความรู ้ 	 ความเข ้าใจ	 แก่ผู ้ประกอบการ 
ด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ท้ังแบบสื่อกระแสหลัก	 (Main	 Stream)	
และสื่อออนไลน์	 (Online	 Media)	 ในครั้งนี้เป็นการสนทนา 
ร่วมกับ	 คุณคเณศ	 ธีรวรวงศ์	 (CEO	 บริษัท	 CNONEPLUS)	 
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดสด	 และการผลิต 
สือ่ออนไลน์	และม	ีดร.พรรกั	เชาวนโยธิน	เป็นผูร่้วมอำานวยการผลติ 
นับได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาค
ประกอบการ	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการศึกษา
ต่อไปในอนาคต
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	 7	 พฤษภาคม	 2563	 -	 อาจารย์สมพร	 ปิยะพันธ์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	และคณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	ถวายหน้ากาก
อนามัย	 เครื่องด่ืมและอาหารแห้ง	แด่พระภิกษุสงฆ์	 วัดยานนาวา	 เพ่ือร่วมทำาบุญ	และ 
ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำาบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส	COVID-19

	 14	 พฤษภาคม	 2563	 -	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 ร่วมกับ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และ	 โครงการ	 eisa	 บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 

จำากัด	 (มหาชน)	 จัดเตรียมถุงกำาลังใจ	 จำานวน	 1,000	 ชุด	 เพ่ือแจกจ่ายบรรเทา 

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักศึกษา	 โดยรอบมหาวิทยาลัย	 ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการแพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อ 	 COVID-19	 ในวันศุกร ์ ท่ี	 

15	พฤษภาคม	 2563	ณ	บริเวณด้านประตูหน้ามหาวิทยาลัย	 (ฝั่งถนนนางลิ้นจี่)	 

ตั้งแต่เวลา	09.00	น.		เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถวายหน้ากากอนามัยเครื่องดื่ม
และอาหารแห้ง ณ วัดยานนาวา

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ โครงการ eisa 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) มอบถุงกำาลังใจให้ประชาชน
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	 14	 พฤษภาคม	 2563	 -	 อาจารย ์สมพร	 ป ิยะพันธ	์
รักษาราชการแทนอธิการบดี	 พร้อมด้วย	 คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรการควบคุมโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 	 2019	 
(COVID-19)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 
รับมอบนำ้ ายาฆ ่า เชื้ อกรดไฮโปรคลอรัส 	 (HOCI) 	 จาก	 
คุณฉันทวัช	 ดีมิตร	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 ไทมะ	 ฟู๊ดส์ 
ซัพพลาย	 จำากัด	 จำานวน	 100	 ลิตร	 เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน 
ร ่วมกับตู ้พ ่นฆ ่าเชื้อ 	 COVID-19	 ท่ีผลิตและออกแบบ 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สำาหรับคัดกรองประชาชนท่ีจะ 
เข้ามารับมอบถุงกำาลังใจ	 ในวันศุกร์ท่ี	 15	 พฤษภาคม	 2563	 
และในงานอื่นๆ	 ต่อไป	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 จ่าสิบตร ี
มณเธียร	โอทองคำา	เป็นผู้ประสานงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
รับมอบน้ำายาฆ่าเชื้อกรดไฮโปรคลอรัส (HOCI) 
จาก บริษัท ไทมะ ฟู๊ดซัพพลาย จำากัด
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มทร.กรุงเทพ 
จับมือ ส.อ.ท. 

มอบถุงกำาลังใจแก่ประชาชน
และนักศึกษา ช่วงโควิด-19

	 15	พฤษภาคม	2563	–	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	(มทร.กรุงเทพ)	ร่วมกับ	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (ส.อ.ท.)	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยต่อสู้ภัยโควิด-19	
จัดโครงการมอบถุงกำาลังใจแก่ประชาชนและนักศึกษาโดยรอบมหาวิทยาลัย	 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 
พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ	 เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ัวไปและนักศึกษา 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

	 นายสมพร	 ปิยะพันธ์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ	 กล่าวว่า	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 มหาวิทยาลัย 
ตระหนกัถึงความเดอืดร้อนท่ีเกดิขึน้กบัทกุภาคส่วน	ซึง่ในเบือ้งต้นมหาวทิยาลัยได้เริม่ดำาเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษา	 โดยมีมาตรการในการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียม 
การศึกษา	 การลดค่าเช่าหอพัก	 และการให้คูปองอาหารกลางวันฟรีแก่นักศึกษาท่ีอาศัย 
ในหอพักมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	 ด้านบุคลากร 
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ของมหาวิทยาลัย	ได้จัดให้มีการปฏิบัติงานท่ีบ้าน	ตามประกาศ	เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด-19	 ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
หยุดการเรียนการสอนแบบปกติ	 แล้วปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด	และ 
การปฏิบัติงานท่ีบ้าน	 (Work	 from	Home)	 ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 (อว.)	 ส่วนบุคลากรท่ีจำาเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานน้ัน	
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการควบคุมโดยมีการบันทึกข้อมูล	การวัดอุณหภูมิร่างกาย	 และ 
ให้สวมหน้ากากอนามัย	ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งท่ีเข้าพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

	 ในขณะเดียวกัน	 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาก็ไม่ละเลยท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือสังคม	 จึงได้เกิดโครงการมอบถุงกำาลังใจแก่ประชาชน	 และนักศึกษา	 
โดยรอบมหาวิทยาลัย	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับสภาอุตสาหกรรม 
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แห่งประเทศไทย	 ในการขอรับบริจาคสิ่งของ
และอาหาร	จากภาคเอกชนและผูม้จีติศรทัธา	
เพ่ือนำามามอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 
ประชาชน	 นักศึกษา	 ที่อาศัยอยู ่ในพ้ืนท่ี 
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย	 และมุ่งหวังว่าความ
ร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้	 จะช่วยให้คนไทย
ได้พ้นผ่านวิกฤติโควิด-19	ไปด้วยกัน

	 นายสุพันธุ ์ 	 มงคลสุธี	 ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เปิดเผยว่า	
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนกั
ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	
COVID-19	 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ	
สังคม	 และประชาชนเป็นอย่างมาก	 ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา	 สภาอุตสาหกรรมฯ	 ได้
ดำาเนินการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
โดยการมอบอุปกรณ์ป ้องกันการติดเชื้อ
ต่างๆ	 อาทิ	หน้ากากผ้า,	 ชุดอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบคุคล	(PPE),	กล่องป้องกันเชือ้ฟุ้งกระจาย	 
(Aerosol	Box)	และผลติภัณฑ์ทำาความสะอาด 
และฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐ	
ขณะท่ีสภาอตุสาหกรรมท้ัง	5	ภาค	(ทัว่ประเทศ)	 
ได้ร ่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกัน	 
COVID-19	รวมทัง้เงนิบรจิาคเพ่ือเป็นประโยชน์ 
แก่สังคม	รวมเป็นมูลค่าถึง	11,641,668	บาท	 
และยังคงดำาเนินการช่วยเหลือสังคมอย่าง 
ต่อเนื่อง	จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ	 ทำากิจกรรมเพ่ือเป ็น
ประโยชน ์แก ่ชุมชนและสังคมรอบพ้ืนที่ 
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มหาวิทยาลัยฯ	 โดยวันน้ีได้จัดเตรียมถุงนำ้าใจจำานวน	1,000	ชิ้น	มอบให้กับประชาชนและ
นักศึกษาในชุมชน	 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว	 ซึ่งภายในประกอบไปด้วยสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	 อาทิ	 ข้าวสาร	 ปลากระป๋อง	 นำ้าพริกกระป๋อง	 
นำ้าตาล	หน้ากากผ้า	บะหมี่ก่ึงสำาเร็จรูป	ขนมและนำ้าด่ืม	รวมเป็นมูลค่ากว่า	2	แสนบาท

	 ทั้งน้ี	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการ 
ดูแลช่วยเหลือสังคมและทุกภาคส่วนทั่วประเทศ	 ให้สามารถก้าวข้ามวิกฤติ	 COVID-19	
ไปให้ได้	 พร้อมท้ังหาวิธีช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างสุด 
ความสามารถ	เพ่ือให้ประเทศไทยกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง
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อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19 : 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการควบคุมป้องกันโรค

S C O O P

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 เป็นคณะท่ีสร้างและ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมจากการที่คณะได้สั่งสมองค์ความรู ้
ทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ	มาอย่างยาวนาน	 ในสถานการณ์โรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019		(COVID-19)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โดยคณะอาจารย์	3	ท่าน	ได้แก่		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.พิชยั	จนัทร์มณี	คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์		และอาจารย์ประจำาสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ		
อาจารย์ธีระพจน์	เทพหสัดนิ	ณ	อยุธยา	อาจารย์ประจำาสาขาวศิวกรรมโยธา	และอาจารย์ปิยะพงษ์	 
คำ้าคูณ	 อาจารย์ประจำาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ร่วมกันออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ ์
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ด้วยการสร้างอุโมงค ์
ฆ่าเชื้อและตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19	 เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่มาตรการในการเดินทางเข้า-ออก
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค

หลักการของอุโมงค์และตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 

		 การสร้างอุโมงค์ฆ่าเชื้อและตู ้ฆ่าเชื้อโควิด-19	 มีการผลิตโมเดลออกมาสองแบบ	 
ประกอบด้วยโมเดลท่ีเป็นวงโค้งแบบอุโมงค์	และโมเดลท่ีเป็นตู้ส่ีเหล่ียม	 โดยข้ึนอยู่กับลักษณะ 
ของการนำาไปใช้งานว่าจะให้ผู้ใช้งานเดินผ่านอุโมงค์หรือให้ผู้ใช้งานเดินเข้าไปในตู้เพ่ือรับ 
ละอองฝอยของนำา้ยาฆ่าเชือ้	ซึง่โมเดลท้ังสองแบบใช้หลกัการทำางานเดยีวกัน	นัน่คอื	ใช้การทำางาน
ของแรงดันนำ้าและการไหลของนำ้า	 โดยต้องทำาให้นำ้าท่ีผ่านหัวพ่นน้ันมีลักษณะเป็นละอองฝอย 
ให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือไม่ให้นำ้ายาฆ่าเชื้อท่ีถูกพ่นออกมาน้ันเปียกร่างกายและเส้ือผ้าของผู้ใช้งาน	 
โดยนำ้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้	 คือ	นำ้ายาฆ่าเชื้อกรดไฮโปคลอรัส	 (HOCI)	 ซึ่งสามารถใช้งานได้ถ้าหาก 
ผสมด้วยความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการใช้งานที่มีการสัมผัสกับผิวหนัง
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กระบวนการสร้างอุโมงค์และตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19

		 การทำางานในช่วงแรกเป็นช่วงประกอบโครงตามโมเดลท่ีได้ออกแบบไว้สองแบบ	 รวมทั้ง 
มีการสร้างระบบพ่นนำ้าโดยใช้หลักการของแรงดันนำ้า	 เริ่มจากใช้มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มนำ้ายาฆ่าเชื้อ
เข้าไปในระบบ	นำ้ายาจะว่ิงผ่านสายยางและมีหัวพ่นละอองนำ้าหรือหัวพ่นหมอกกระจายอยู่ท่ี
ตำาแหน่งต่างๆ	บนสายยาง	เพ่ือทำาให้นำา้ทีพ่่นออกมาเป็นละอองฝอยเหมอืนหมอกให้ได้มากท่ีสุด	 
โดยท่ีนำ้ายาจะถูกบรรจุในถังขนาด	20	 ลิตร	 ท่ีต้ังอยู่ด้านข้างโมเดลโดยมีสายยางเชื่อมต่อกัน		 
เมื่อใช้นำ้ายาในถังหมดแล้วก็สามารถสลับเปลี่ยนถังไปได้เรื่อยๆ	 โมเดลน้ีจึงสามารถเคลื่อนย้าย 
ได้ง่าย	 โดยสามารถยกไปวางได้ทุกแห่งเพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนติดอยู่กับโครง	 และมีการ 
ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่โมเดลเพ่ือให้มีการทำางานอย่างอัตโนมัติ	 คณะทำางานได้ทดสอบโมเดลโดยใช ้
นำ้าเปล่าทดสอบการพ่นละอองของนำ้าก่อนในระยะแรก	ต่อมาจึงมีการทดสอบกับนำ้ายาฆ่าเชื้อ 
กรดไฮโปคลอรัส	 (HOCI)	 การสร้างโมเดลอุโมงค์และตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19	 จำานวน	 2	 โมเดลนี	้ 
ใช้เวลาออกแบบและสร้างนานประมาณสองสัปดาห์		

การใช้งานอุโมงค์และตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19

		 ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองการใช้งานอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19	 โดยติดตั้งไว้ท่ีประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยฝั่งถนนนางลิ้นจี่	 นอกจากมีการใช้งานกับบุคลากรท่ีมีความจำาเป็นต้องเดินทาง 
เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้ว	 มหาวิทยาลัยได้ใช้อุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด-19	 ในสถานการณ์ที่ม ี
คนจำานวนมากเดนิทางผ่านประตทูางเข้ามหาวิทยาลยั	เช่น	ใช้ในวนัทีม่หาวิทยาลยับรจิาคสิง่ของ
แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	โดยดำาเนินการบริจาคสิ่งของร่วมกับสำานักงานเขตและองค์กรต่างๆ		
ซึ่งผู้รับบริจาคเดินทางเข้ามารับสิ่งของในมหาวิทยาลัย		

		 ในระยะเวลาอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า	 มหาวิทยาลัยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 
ซึ่งผู ้ใช้งานอุโมงค์และตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19	 กลุ ่มใหญ่ก็คือนักศึกษาที่จะมาซ้อมรับปริญญา	 
ส่วนแผนการพัฒนาต่อยอดในอนาคตน้ัน	 เม่ือโมเดลอุโมงค์และตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19	 ได้รับการ
ทดลองใช้และผลการใช้งานอยู่ในระดับที่พอใจแล้ว	 ผู้บริหารมีนโยบายที่จะสร้างโมเดลน้ี
ประมาณ	 10	 เครื่อง	 เพ่ือนำาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือสถานท่ีต่างๆ	 ท่ียังไม่มีอุโมงค ์
หรือตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19	

ขอขอบคุณข้อมูล : 

อาจารย์ปิยะพงษ์ คำ้าคูณ  อาจารย์ประจำาสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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S T A R

นางสาวจัสมีน เสนา  นางสาวจัสมีน เสนา  
ประธานสภานักศึกษา

 สภานักศึกษามีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิ	 เรียกร้องสิทธิ	 และ
เป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เสียงของนักศึกษาสื่อสารไปถึง
มหาวิทยาลัย	 ขณะเดียวกันสภานักศึกษายังมีบทบาทในการตรวจสอบ 
การทำางานขององค์การนักศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักศึกษาด้วย	UTK	 Star	 ฉบับน้ี	 ขอพาผู้อ่านมาทำาความรู้จัก
กับ	นางสาวจัสมีน	เสนา	ประธานสภานักศึกษา	ต่อเป้าหมายการทำางาน 
ในหนึ่งปีข้างหน้าและมุมมองเก่ียวกับการทำากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถนำาไปปรับใช้กับการทำางานในอนาคต

 รู้สึกอย่างไรท่ีได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักศึกษาคะ

		 ดีใจมากค่ะ	 เพราะตำาแหน่งประธานสภานักศึกษาเป็นตำาแหน่ง 
ที่มีบทบาทสำาคัญ	 การท่ีได้รับคัดเลือกอาจเป็นเพราะหนูทำากิจกรรม 
มานาน	 โดยเริ่มจากการเข้าไปทำากิจกรรมในองค์การนักศึกษาต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาท่ี	2	ของชั้นปีท่ี	1	และเมื่อขึ้นช้ันปีที่	2	หนูก็ได้ทำากิจกรรม
ในองค์การนักศึกษาอย่างเต็มตัวมากข้ึน	 หลังจากน้ันก็เข้ามาอยู่ใน 
สภานักศึกษา	 ก่อนท่ีจะได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักศึกษา 
ในปีการศึกษา	2563	นี้ค่ะ

อยากให้นักศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
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 อยากสร้างการเปล่ียนแปลงอะไรในบทบาท
 ของประธานสภานักศึกษาคะ

		 อยากให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย	
และอยากให้มหาวิทยาลัยรับฟังเสียงของนักศึกษามากข้ึนค่ะ	 
เพราะอย่างน้อยเสียงบางเสียงของนักศึกษาอาจเข้าไปเป็น 
ส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยก็ได้	 ถ้าเสียงของนักศึกษา
คนหนึ่งสามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นตัวอย่าง
ให้นักศึกษาคนอื่นๆ	 อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย	 ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถส่ือสาร 
ความคิดเห็นกับสภานักศึกษาได้	 หลังจากนั้นสภานักศึกษา 
จะเป ็นกระบอกเสียงของนักศึกษาโดยการสื่อสารต ่อไปยัง
มหาวิทยาลัยค่ะ

 คิดว่าการทำากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 มีข้อดีอย่างไรคะ

		 กิจกรรมทำาให้เรามีจิตอาสาและมองเห็นประโยชน์ของ 
ส่วนรวมค่ะ	เพราะเราใช้เวลาของเรามาทำางานของส่วนรวม	ซึ่งใน
การทำากิจกรรมน้ันเราต้องแบ่งเวลาให้เป็น	 โดยแยกเวลาเรียนกับ
เวลาทำากิจกรรมออกจากกันให้ได้	 เช่น	ถ้างานไหนจัดตรงกับเวลา
เรียนก็ต้องแบ่งเวลาโดยอาจเข้าไปช่วยทำางานในวันก่อนหน้าน้ัน
หนึ่งวัน	 เพ่ือท่ีจะได้ไม่ตรงกับเวลาเรียนของเราค่ะ	 หรือถ้าวันไหน
ไม่มีเรียนเลย	 หนูอาจจะหาเวลาเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะ 
ได้ทำากิจกรรมในช่วงเวลาที่เราว่างจริงๆ	

Profile

ชื่อ-สกุล: นางสาวจัสมีน เสนา

ชื่อเล่น: จัสมีน

การศึกษา: ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

  คณะศิลปศาสตร์

ต�าแหน่ง: ประธานสภานักศึกษา

 ประสบการณ์ในการทำากิจกรรมต่างๆ เป็นประโยชน์
 ต่อการทำางานในอนาคตของเราอย่างไรคะ

		 หนูเรียนสาขาการท่องเท่ียวค่ะ	 ในอนาคตอยากมีธุรกิจ 
ท่องเท่ียวเป็นของตัวเอง	 ซึ่งการทำาธุรกิจท่องเที่ยวน้ันต้องมีการ
วางแผนงานและต้องพบปะกับคนหลายกลุ ่มโดยที่บางคนนั้น 
เราไม่ได้รู้จักเขามาก่อน	เหมือนกับการทำากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
ที่เราทำางานกับคนจำานวนมาก	ดังน้ัน	 หนูจึงได้เรียนรู้วิธีการสร้าง 
สัมพันธ์กับคนกลุ ่มต่างๆ	 และได้ฝ ึกทักษะการวางแผนงาน 
จากการทำากิจกรรม	ซึ่งสามารถนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้กับการทำางาน
ในอนาคตได้ค่ะ
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นายคนธรรพ์ ทิพย์สอน 

S T A R

นายคนธรรพ์ ทิพย์สอน 
นายกองค์การนักศึกษา

	 การทำากิจกรรมนักศกึษาเป็นพ้ืนทีส่ร้างเสรมิประสบการณ์
ในช่วงเวลาท่ีเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย	 ซึ่งนักศึกษาจะได้ 
ฝึกทักษะการบริหารจัดการเวลาและการทำางานร่วมกับผู้อื่น
โดยอยู่ในสายตาของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	
ดังนั้นการทำากิจกรรมจึงช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
โดยมีโอกาสได้ลองผิดลองถูก	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
ของนักศึกษาก่อนออกไปทำางานและใช้ชีวิตจริงในสังคม	 
UTK	 Star	 ฉบับน้ีจะพาไปทำาความรู ้จักกับ	 นายคนธรรพ	์ 
ทิพย์สอน	 (ฟิกซ์)	 นายกองค์การนักศึกษาคนปัจจุบัน	 เก่ียวกับ
มุมมองท่ีมีต่อการทำากิจกรรม	และแผนการทำางานในบทบาท
ของนายกองค์การนักศึกษา

 เม่ือเข้ามาเป็นนายกองค์การนักศึกษาแล้ว 
 น้องฟิกซ์อยากสร้างการเปล่ียนแปลงอะไรให้แก่
 มหาวิทยาลัยคะ

	 สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเปลี่ยนแปลง	 คือ	 อยากให้นักศึกษา 
ทุกสาขาและทุกคณะมีการสานสัมพันธ์กัน	 เพราะตอนท่ี 
ผมเรยีนอยู่ชัน้ปี	1	น้ัน	ผมเห็นว่าเพ่ือนๆ	แต่ละสาขา/แต่ละคณะ 

การทำากิจกรรม
ช่วยพัฒนา

ไอคิวและอีคิว
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Profile

ชื่อ-สกุล : นายคนธรรพ์ ทิพย์สอน 

ชื่อเล่น : ฟิกซ์

การศึกษา : ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต�าแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไรนัก	 ผมจึงอยากให้มีกิจกรรมบางอย่างเพ่ือให้
นักศึกษาต่างสาขาและต่างคณะได้รู้จักกันมากขึ้น	 ผมคิดว่าถ้าเรา 
รู้จักกันมากขึ้นจะเกิดผลดีในด้านการติดต่อสื่อสาร	การประสานงาน	
และการประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นไปอย่างท่ัวถึงและรวดเร็วกว่า	ทำาให้
รู้สึกว่าพวกเราอยู่ใกล้กันมากขึ้นด้วยครับ

 ก่อนหน้าน้ีเคยทำากจิกรรมอะไรในมหาวทิยาลัยมาบ้างคะ  
 และคิดว่าการทำากิจกรรมต่างๆ ในบทบาทของนายก 
 องค์การนักศึกษาจะแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างไร

		 ตอนท่ีผมเรยีนอยู่ปี	1	ผมเป็นเดอืนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบั		 
เพราะรุ่นพ่ีเลือกไปประกวดและโหวตให้ผมเป็นตัวแทนของสาขา	 
ตอนน้ีเมือ่เข้ามาเป็นนายกองค์การนกัศกึษาแล้ว	บทบาทของการทำางาน 
ก็ต้องเปลีย่นแปลงไป	 โดยเน้นทำางานเป็นทีมและประชมุวางแผนงาน
ร่วมกัน	มกีารแบ่งงานกนัทำา	เพราะว่างานไม่สามารถสำาเรจ็ได้จากการ
ทำางานของคนเพียงคนเดียว	 เม่ือทำางานในส่วนของตนเองเสร็จแล้ว 
ผมก็อาจจะไปช่วยงานเพื่อนในส่วนอื่น	เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นครับ	

 นอกจากการเรียนและการทำากิจกรรมแล้ว 
 น้องฟิกซ์มีการใช้เวลาว่างอย่างไรบ้างคะ

		 ก่อนหน้าน้ีผมทำางานพาร์ตไทม์เสิร์ฟอาหารครับ	 ทำาให้ผมได้
ประสบการณ์ในการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความหลากหลาย	 ลูกค้า 
ที่มีกิริยามารยาทดี	 เมื่อเราไปเสิร์ฟอาหารแล้วเขาพูดขอบคุณ	 หรือ
เขาพูดดีกับเรา	 เราก็จะนำาส่วนดีของเขามาปฏิบัติซึ่งจะช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพและอีคิวของเราด้วย	 ส่วนงานอดิเรกผมเล่นกีต้าร์และ 
เล่นเกมบ้าง	 เมื่อเข้ามาเป็นนายกองค์การนักศึกษาแล้วก็คงต้องม ี
การจัดสรรเวลามากขึ้น	 เพ่ือให้สามารถช่วยงานองค์การนักศึกษา 
ได้อย่างเต็มที่ครับ

 อยากจะพูดเชิญชวนน้องๆ ให้เข้ามาร่วมทำากิจกรรม
 อย่างไรดีคะ

		 ผมอยากบอกน้องๆ	 ว่าการเรียนมีความสำาคัญ	 เพราะเป็นการ
พัฒนาด้านสติปัญญาเพ่ือนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันและการทำางาน	
แต่การเรียนพร้อมกับทำากิจกรรมไปด้วยนั้น	 เราจะได้พัฒนาทั้ง 
สตปัิญญาและความฉลาดทางอารมณ์	รวมท้ังได้เรยีนรูห้ลกัการทำางาน
ที่นอกเหนือไปจากการสอนในห้องเรียน	ซึ่งทำาให้เราได้พัฒนาทุกด้าน
และเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกด้านครับ	
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สาขาวิชาธุรกิจการบิน  คณะบริหารธุรกิจ
เรียนรู้การบินอย่างสมาร์ท
Aviation Business Program, 
the Faculty of Business Administration
Aviation Smart Learning

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้ความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนากำาลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ 
ภาคอุตสาหกรรม	Learning	UTK		จึงอยากชวนมาทำาความรู้จักกับ
สาขาวิชาธุรกิจการบินของคณะบริหารธุรกิจ	ซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุด
ที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา	2563	เป็นปีแรก	โดยหลักสูตร
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงวุฒิกองทัพอากาศและ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	
จำากัด	 รับประกันได้ว่าจะช่วยสร้างกำาลังคนที่มีศักยภาพทางด้าน
ธุรกิจการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศได้อย่างแน่นอน		

	 Rajamagala	University	of	Technology	Krungthep	places	
importance	on	workforce	development	to	meet	the	industrial	
sector’s	requirements.	Learning	UTK	therefore	introduces	the	
Aviation	 Business	 Program	 conducted	 by	 the	 Faculty	 of	
Business	 Administration.	 It	 is	 a	 newest	 program	provided	 
firstly	in	the	academic	year	2020.	The	program	is	accredited	
by	 the	 International	 Civil	 Aviation	 Organization	 (ICAO).	
Definitely,	it	helps	develop	potential	of	aviation	workforce	to	
increase	competitiveness	of	the	country’s	aviation	industry.		
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จุดเด่นของหลักสูตร
		 สาขาวิชาธุรกิจการบินของ	UTK	มีจุดเด่นที่หลักสูตรซึ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการควบคู่ไปกับความรู้ด้านการบิน	ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาออกไปทำางานได้อย่าง
สมาร์ท	 เนื่องจากทักษะการบริหารจัดการนั้นมีความจำาเป็นต่อการทำางานในอุตสาหกรรม
การบินทุกอาชีพ	นอกจากนี้	หลักสูตรยังเน้นให้นักศึกษามีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
และจติสำานกึรกัในอตุสาหกรรมการบนิ	โดยนกัศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ัง้ในภาคทฤษฎ	ีภาคปฏบิตั	ิ
รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	 ซ่ึงนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
เสมือนจริงและอุปกรณ์จริงแบบเดียวกับที่มีอยู่บนเครื่องบิน	โดยค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร	
(รวมการดูงานในประเทศและต่างประเทศ)	ประมาณ	230,000	บาท	

Curriculum Highlights
		 UTK’s	 Aviation	 Business	 focuses	
on	 providing	 students	 knowledge	 on	
management	and	aviation,	all	of	which	
enable	 them	 to	 work	 smartly	 since	
management	 skil ls	 are	 necessary	 
for	all	careers	in	the	aviation	industry.	
Moreover,	the	program	emphasizes	on	
fostering	student	awareness	on	safety	
and	 conscious	 love	 in	 the	 aviation	
industry.	 Students	 shall	 study	 both	 in	
theory	and	practice,	including	observing	
works	 in	 the	 country	 and	 foreign	
countries.	Students	shall	practice	in	an	
aircraft	mock-up	with	actual	equipment.	
Tuition	 fee	 for	 the	 whole	 program	
(included	 observing	 works	 in	 the	
country	 and	 foreign	 countries)	 is	
230,000	baht	approximately.
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รูปแบบการเรียนการสอน
		 ในชั้นปีที่	 1	 นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและ 
การจัดการ	ส่วนรายวิชาของชั้นปีที่	2	นั้นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น	หลักการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน	 กฎหมายการบินพลเรือนไทยและสากล	 การจัดการความ
ปลอดภัยกรณีฉุกเฉินทั้งภาคพื้นและบนอากาศยาน	 เมื่อขึ้นชั้นปีที่	 3	 รายวิชาเรียนจะมี 
ความเฉพาะมากขึ้น	 เช่น	 การขนส่งสินค้าทางอากาศ	สรีรวิทยาการบิน	 การจัดการจราจร 
ทางอากาศ	 การบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน	 การปฏิบัติการท่าอากาศยาน	 การบริการ 
ผู้โดยสารภาคพื้น	ซึ่งหลักสูตรได้ออกแบบกลุ่มวิชาชีพเลือกไว้	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มปฏิบัติการ
ทางอากาศ	 และกลุ่มปฏิบัติการภาคพื้น	 ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มรายวิชา 
ที่นักศึกษาสนใจ	 โดยฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์เสมือนจริง	 เช่น	 การจองตั๋ว	 
การเช็คอิน	การออก	boarding	pass	ไปจนถึงการบริการอาหาร	และการรักษาความปลอดภัย
บนเครือ่งบนิ	โดยอาจารยผ์ูส้อนเปน็อาจารยป์ระจำาและอาจารยพ์เิศษจากหนว่ยงานภายนอก
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานจากสายการบิน	รวมไปถึงการพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการบินในเอเชีย	
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน	

Teaching and Learning Formats
		 The	first-year	students	shall	study	
fundamental 	 subjects	 regarding	
business	 management.	 Then,	 the	
subjects	for	the	second-year	students	
are	 related	 to	 the	 aviation	 industry,	 
Thai	 and	 international	 civil	 aviation	
laws,	 and	 emergency	 management	
both	on	the	ground	and	in	the	aircraft.	
For	the	third-year	students,	the	subjects	
are	more	specific	such	as	air	 freight,	
av ia t ion 	 phys io logy , 	 a i r 	 t ra f f ic	
management,	 in-fl ight	 passenger	
service,	airport	operation	and	passenger	 
ground	service.	The	program	comprises	
2	 groups	 of	 professional	 elective	
subjects,	 namely	 air	 operation	 and	
ground	operation.	Students	can	choose	
any	groups	of	subjects	 in	which	 they	
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are	 interested.	 In	 addition,	 students	 shall	 practice	 at	 virtual	 locations	 and	 
scenarios,	for	instance,	ticketing	reservation,	passenger	check-in,	boarding	pass	
issuance,	food	service	and	aircraft	security.	A	teacher	team	consists	of	permanent	
lecturers	and	special	lecturers	who	are	experts	and	airline	operators	from	external	
agencies.	Students	shall	be	 taken	 to	observe	works	 in	 the	country	and	 foreign	
countries	such	as	Singapore	and	South	Korea,	which	are	Asia’s	aviation	hubs,	 
to	increase	students’	knowledge	and	experiences.				

Skills and Bodies of Knowledge Gained 
		 UTK’s	 graduates	majoring	 in	 the	 Aviation	 Business	 shall	 have	 knowledge	 
and	skills	which	enable	them	to	work	in	the	aviation	industry	instantly.	In	addition,	
the	 program	 shall	 enhance	 their	 adaptability	 skills	 for	 workplace	 situations	 
such	as	work	pressure	or	changes	 in	policies	 related	 to	aviation	due	 to	global	
situations	that	they	have	to	confront.	Especially,	working	during	COVID-19	outbreak,	
students	 shall	 be	 taught	 about	 new	 normal	 measures	 as	 well.	 In	 addition,	 

ทักษะและองค์ความรู้ที่ ได้รับจาก
หลักสูตร
		 ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจ
การบินของ	UTK	 เป็นผู้มีความรู้และทักษะ
ที่สามารถเข้าทำางานในอุตสาหกรรมการบิน 
ได ้ทันที	 นอกจากน้ีหลักสูตรยังส ่งเสริม 
ให ้ ผู ้ เ รี ยนมี ทั กษะ ในกา รปรั บตั วต ่ อ
สถานการณ์การทำางานในภาวะต่างๆ	ที่ต้อง 
เผชิญจริงในการทำางาน	 เช่น	 ความกดดัน 
ในการทำ างาน 	 หรื อการ เปลี่ ยนแปลง
นโยบายท่ีเกี่ยวกับการบินอันเน่ืองมาจาก 
สถานการณ์โลก	 โดยเฉพาะการทำางาน
ในภาวะการระบาดของโค วิด-19 	 ซึ่ ง
หลักสูตรนำามาตรการ	 new	 normal	 มาใช ้
สอนนักศึกษาด ้วยเช ่น กัน	 นอกจากน้ี	 
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ผู ้สำาเร็จการศึกษาจะมีทักษะทางภาษา
อังกฤษ	 โดยหลักสูตรมีข้อกำาหนดว่าผู ้จบ 
การศึกษาต้องมีผลคะแนน	TOEIC	อย่างตำ่า	 
550	 เพ่ือสร ้างศักยภาพทางการแข่งขัน 
ในตลาดงาน	 โดยท่ีตลอดระยะ	 4	 ป ี ท่ี
นักศึกษาเรียนอยู่นั้น	 นักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ	และมีการจัด
โครงการ	English	Camp	ทุกภาคการศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ของ
การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพได้อย่างมั่นใจ

graduates	 shall	 have	 English	 language	 skills	 since	 the	 program	 requires	 that	 
they	must	have	TOEIC	scores	of	at	 least	550	to	ensure	their	competitiveness	 in	 
the	 job	market.	 Throughout	 the	 4-year	 period,	 students	 shall	 practice	 their	 
English	 language	 skills	 and	 participate	 in	 English	 camps	 every	 semester	 to	 
broaden	their	experiences	in	using	English	language.

Career Path
		 After	 graduation,	 graduates	 can	 work	 in	 different	 career	 fields	 in	 the	 
aviation	 industry,	 for	 example,	 flight	 attendant,	 ground	 service	 staff,	 air	 traffic	 
control	officer,	flight	operation	facilitator	and	support	officer,	and	air	freight	officer.	
Moreover,	 they	 can	 work	 in	 other	 agencies	 in	 the	 aviation	 industry	 such	 as	 
airports	 and	 Aeronautical	 Radio,	 whereas	 their	 knowledge	 on	management	 
can	be	applied	all	roles	and	responsibilities.
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	 ขอขอบคุณข้อมูล:	 ผศ.ดร.ก่ิงแก้ว	

เอี่ยมแฉล้ม	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	

อ.สมบตั	ิคชายุทธ	รองคณบดฝีา่ยวิชาการ		

อ.ชฎาพร	จกัรทอง	หวัหนา้สาขาวิชาธุรกิจ

การบิน	อ.ชดาพร	ประดิษฐพงษ์	อาจารย์

ประจำาสาขาวิชาธุรกิจการบิน	อ.ชากานต์	

ปัดภัย	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาธุรกิจการบิน 

เรืออากาศตรี	 ดร.	 วรพจน์	 สิริวรรณสกุล	

กัปตันการบินไทย

	 Information	 givers:	 Asst.	 Prof.	
Kingkeaw Eiamchalam; Dean of the 
Faculty	 of	 Business	 Administration,	
Teacher Sombat Kachayuth; Vice 
Dean	 for	 Academic	 Affair,	 Teacher	
Chadaporn	 Jugthong;	 Head	 of	 
Aviation	Business	Program,	 Teacher	
Chadaporn	 Pradithapong;	 Lecturer	 
of	Aviation	Business	Program,	Teacher	
Chakarn	Pudpai;	Lecturer	of	Aviation	
Business	 Program,	 and	Pilot	Officer	 
Dr.	Vorapoj	Siriwansakul;	Captain	 of	
Thai	Airways.								

เส้นทางการประกอบอาชีพของผู้สำาเร็จการศึกษา
		 เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว	 บัณฑิตสามารถทำางานในอุตสาหกรรมการบิน 
ได้ทุกด้าน	 ทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 พนักงานบริการภาคพื้น	 เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ	 พนักงานอำานวยการและสนับสนุนการบิน	 พนักงาน 
ขนส่งทางอากาศ	 รวมไปถึงการทำางานในหน่วยงานทางด้านอุตสาหกรรม 
การบินอื่นๆ	เช่น	ท่าอากาศยาน	วิทยุการบิน	โดยมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ
ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกบทบาทหน้าที่
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D  I  Y

พานประดับพระพุทธรูป

	 ฉบับนี้ขอนำาเสนอผลงานในชื่อว่า	 “พานประดับพระพุทธรูป”	ซึ่งนอกจาก
วิธีการทำาจะไม่ซับซ้อน	และใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่มากแล้ว	ยังอาจจะเป็นอีกหนึ่ง
อาชีพเสริม	 สร้างรายได้ให้กับใครหลายๆ	คนในช่วงวิกฤตโควิด-19	 อีกด้วย	 
ซึ่งผลงานนี้มาจาก	 อาจารย์วรรณี	 พรมนนทร์	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ศึกษา	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 ซึ่งหลายๆ	 คน 

อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผลงานการประดิษฐ์จากเล่ม 
ที่ผ่านๆ	 มา	 โดยอาจารย์ยังเผยอีกว่างานประดิษฐ์นั้น
นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ตัวเราแล้ว	 
ยังเป็นการฝึกจิตใจให้เราเป็นคนใจเย็น	 ถือเป็น 
การสร้างสาธิตในการทำางานอีกอย่างหนึ่งอีกด้วย	
และที่สำาคัญ	สิ่งที่อาจารย์นำาเสนอในวันนี้ทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ	มีไม่มาก	แถมขั้นตอนในการทำา
นั้นไม่ยุ่งยาก	 ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไป
เตรียมอุปกรณ์	แล้วทำาพร้อมๆ	กันได้เลยค่ะ		
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วัสดุ-อุปกรณ์ มีดังต่อไปนี้

l	 พระพุทธรูป	 l	 พาน	(ขนาดให้พอดีกับตู้กระจก)	

l	 ดอกไม้แห้ง	(เลือกสีตามชอบ)	 l	 โฟม

l	 กาวร้อน	 l	 ริบบิ้นทอง	 	

l	 ตู้กระจก

วิธีทำา

l	 ตัดโฟมให้มีขนาดพอดีกับขนาดของพานที่เตรียมไว้	แล้วยึดติดด้วยกาวร้อนเพื่อป้องกันการโยกไปมา

l	 นำาดอกไม้แห้งปักลงบนโฟมให้เต็ม	(ตามภาพ)	หรือหากจะประยุกต์วางรูปแบบอื่นที่สวยงามก็สามารถทำาได้ตามชอบ	
	 เมื่อแล้วเสร็จให้นำาพระพุทธรูปวางลงตรงกลาง

l	 ขั้นตอนสุดท้ายนำาพานประดับพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ใส่ในตู้กระจกครอบให้พอดี	
	 แล้วผูกด้วยริบบิ้นทองเพื่อตกแต่งให้สวยงามในตอนท้าย
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