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ทำ�คว�มดี ละเว้นคว�มชั่ว ทำ�จิตใจให้บริสุทธิ์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดวังพุไทร จังหวัดเพชรบุรี โดย นายวิชัย รักชาติ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง

หน้าที่ใคร ทำาให้ดี เท่านี้เอย

                พุทธทาสภิกขุ

อันความจริง “ตัวกู” มิได้มี

แต่พอเผลอ มันเป็น “ผี” โผล่มาได้

พอหายเผลอ “ตัวกู” ก็หายไป

หมด “ตัวกู” เสียได้ เป็นเรื่องดี

สหายเอ๋ย จงถอน ซึ่ง”ตัวกู”

และถอนทั้ง “ตัวสู” อย่างเต็มที่

มีกันแต่ ปัญญา และปรานี 

มองแต่แง่ดีเถิด…

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา                 

จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่                 

เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู                

ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย                

จงหาคน มีดี โดยส่วนเดียว                    

อย่ามั่วเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย                 

     เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย

ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง               

              พุทธทาสภิกขุ                          

เราควรถามตัวเองว่า

เราเกิดมาทำาไม

เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำาคืออะไร

แล้วเราได้กระทำาสิ่งนั้นแล้วหรือยัง

                     ปัญญานันทภิกขุ

อันใดมันผิด เราก็หยุดเสีย

ความผิดมันก็ไม่เกิดกับเรา

อันใดมันถูก เราก็รักษเข้าไว้

ให้มันเป็นมงคลอยู่กับใจของเรา 

หลวงปู่ชา สุภัทโท
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 ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ และนักศึกษา จากพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง 

เฝ้ารับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกภาพจิตรกรรม

รูปม้า (เกรยอง-ดินสอถ่าน) ผลงานของอาจารย์สมยศ คำาแสง อาจารย์

ประจำาสาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง  มทร.รัตนโกสินทร์ 

แด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วม ออกบูธ

งานตรุษจีนเยาวราช สำาหรับบูธของมทร.รัตนโกสินทร์ อยู่ใกล้กับวงเวียน

โอเดียน ประกอบด้วยกิจกรรมวาดภาพจากวิทยาลัยเพาะช่าง บริการ

เขียนข้อความมงคลด้วยพู่กันจีนจากพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อีกทั้งมี

ของที่ระลึกแก้ปีชงจำาหน่าย

 ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์  

นำาโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย  

อ.วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  

ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์  ณ  อยุธยา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน และ ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Soren Birch Rasmussen-

the Executive of Lions Clubs International Denmark 

ประธานสโมสรไลออนส์กันโลส ประเทศเดนมาร์ก นายโอภา ย่ิงเฮง 

และนางสาวนราญา สิรภาณุวัติ ที ่มาเยี ่ยมชมมหาวิทยาลัย

ติดตามผลการดำาเนินงานด้านทุนไลออนส์เดนมาร์ก ท่ีห้องอธิการบดี

และศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

ให้การต้อนรับประธานสโมสรไลออนส์กันโลส ประเทศเดนมาร์กและคณะ

ผลงาน อาจารย์สมยศ คำาแสง อาจารย์ประจำา

สาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง  

มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันตรุษจีน
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ให้การต้อนรับประธานสโมสรไลออนส์กันโลส ประเทศเดนมาร์กและคณะ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา

และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา

เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” 

(RMUT KM + 2)  ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2557  

ท่ีอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ ผ ล ง า น ก า ร เ รีย น รู้ สู่ ชุม ช น โ ค ร ง ก า ร บ้า น ม่ัน ค ง  

“บางพลัดไม่พลัดบ้าน” อาจารย์พรชัย จิตติวสุรัตน์  

และอาจารย์ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร

ช่ือผลงาน ศิลปะปูนป้ันไทยสู่เวทีอาเซียน ดร.บรรลือ ขอรวมเดช 

วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม

วุฒิบัตร

มทร.รัตนโกสินทร์คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (RMUT KM + 2)

เล่านิทานภาษาอังกฤษ
 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest)  

โดย ผศ.ดร. ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักศึกษาสนใจเข้ามาร่วมแข่งขันแสดง

ความสามารถในโครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ เป็นจำานวนมาก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดร. พรสรร โรจนพานิช ผู้อำานวยการ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกใน

การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ และมีความท้าทายพร้อมทั้งน่าสนใจ โดยถือว่าการเล่านิทานเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ดีอีกทางหนึ่ง 

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยโครงการประกวดการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest)นี้ ยังถือได้ว่าเป็นการสร้าง

พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ในรูปแบบใหม่ให้กับนักศึกษาในส่วนของการอ่าน รวมถึงการแสดงท่าทางประกอบ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด

ที่มีประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอีกด้วย”  

รางวัลชนะเลิศ

นางสาววรัญชนา  โอชาวัฒน์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ได้รับเงิน

รางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

นางสาวจันทิมา  ฟุ้งเฟ่ือง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2            

นายสุเทพ  สุขก้อน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ได้รับเงินรางวัล 

1,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

นางสาวสุรีมาศ  สถิตย์สถาพร   นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  (เพาะช่าง)

นางสาวนรพร  แก้วประดิษฐ์   นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (เพาะช่าง)

นางสาวสกุณา  เจริญสมบัติ  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

โดยผลการตัดสิน จาก 40 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดท้ังประเทศน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 4 ผลงาน จาก 11 ผลงาน สูงสุดในกลุ่มและได้รับรางวัล 2 ผลงาน คือ

โดยผลรางวัลของการแข่งขัน ได้แก่

มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันตรุษจีน
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการ “แข่งขันทักษะ

ราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6” ชิงเงินรางวัลกว่า 

100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ซึ่งการแข่งขันนี้จัด

ขึ้นเพื่อทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการระหว่างนักศึกษา 

กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น ในการค้นคว้าทางวิชาการ 

เกิดความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและสิ่ง

ประดิษฐ์ ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประกอบ 

ด้วยมทร.ร ัตนโกสินทร์ มทร.ธ ัญบุร ี มทร.กร ุงเทพ  

มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.ศรีวิชัย และมทร.ล้านนา ได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งทักษะวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 

มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้

ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำาปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการสำานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและผู้อำานวยการสำานัก

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารและบุคลากร

มหาวิทยาลัย ขอต้อนรับผู้ร่วมงานการแข่งขันราชมงคลวิชาการ

วิศวกรรม ครั้งที่ 6 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง มทร.รัตนโกสินทร์  

มีปรัชญาในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาแห่งสังคมการประกอบการ  

ท้ังในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีปณิธานในการผลิตวิศวกร 

ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถเป็นนักวิจัยและค้นคว้า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และเป็นวิศวกรเชิงปฏิบัติ สู่สังคมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ เป็น

เกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับความไว้วางใจจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แห่ง ให้เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ยิ่งต่อ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน ในการแลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณ์ใน

การใช้ทักษะความรู้ทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ และขออำานวยพรให้การแข่งขันราชมงคลวิชาการ

วิศวกรรมดังกล่าวจงบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมงานและคณะกรรมการดำาเนินงานทุกประการ 

ให้คำาปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษเรื่อง การนำานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่การเป็นผู้

ประกอบการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการแข่งขันแต่ละสาขาวิชา

ประเภทการแข่งขันวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (ทุกสาขาวิชาวิศวกรรม)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

การแข่งขันโครงสร้างวิศวกรรม (ภาคโปสเตอร์) ทุกสาขาวิชาวิศวกรรม

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแข่งขันโครงงานวิศวกรรม (ภาคบรรยาย) ทุกสาขาวิชาวิศวกรรม

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น)

การแข่งขันคอนกรีตกำาลังสูงตามเป้าหมาย (วิศวกรรมโยธา)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

การแข่งขันการออกแบบและสร้างวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุรี)

การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) วิศวกรรมวัดคุม

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

(วิศวกรรมวัสดุ)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ)

การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น)

การแข่งขันประลองออกแบบเฟือง (วิศวกรรมเครื่องกล)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พิษณุโลก)

การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์

ด้านสุขภาพ (วิศวกรรมคอมพิเตอร์)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น)

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม LAB VIEW เชื่อมต่อบอร์ดไมโคร

คอนโทรลเลอร์ Arduino (วิศวกรรมวัดคุม)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม PLC (วิศวกรรมวัดคุม)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ทีม1)

การแข่งขันเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ (CAD) วิศวกรรมวัดคุม

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(ทีม3)

การแข่งขันประลองออกแบบเฟือง (วิศวกรรมเครื่องกล)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พิษณุโลก)

การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์

ด้านสุขภาพ (วิศวกรรมคอมพิเตอร์)

ลำาดับที่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(ขอนแก่น)

 

 

การแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรม คร้ังท่ี 6
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขัน

เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา 

ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนการศึกษากว่า 

74,000 บาท ดำาเนินงานโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 มีทีม

ระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 23 ทีม และระดับอาชีวศึกษา 17 ทีม  

จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การสร้างโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมเป็นรูป

แบบหนึ่งของโครงสร้างจำาลองท่ีผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันจะต้องนำาความ

รู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาออกแบบและดำาเนินการประกอบโครงสร้าง  

โดยกำาหนดเป้าหมายให้โครงสร้างท่ีจะสร้างจะต้องสามารถรับนำ้าหนักได้

สูงสุด โดยมีระยะโก่งตัวของโครงสร้างไม่เกินที่กำาหนดไว้ ทำาให้เห็นถึงสภาวะ

การวิบัติจริงของโครงสร้างซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการออกแบบและก่อสร้าง

โครงสร้าง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากการศึกษากฎกติกาในการ

แข่งขัน ดำาเนินการวางแผนวิเคราะห์โครงสร้างออกแบบโครงสร้าง วางแผน

การก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้าง ตลอดจนมีการพิจารณาด้านความ

ประหยัดในการใช้วัสดุ และระยะเวลาในการก่อสร้าง เพ่ือให้ได้ลักษณะรูปแบบ

ของโครงสร้างที ่มีเสถียรภาพ มั ่นคง แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดต่อ

เนื่องเป็นเวลาหลายปี เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

ทางด้านวิศวกรรมโยธา เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วย 

พลังแห่งจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงความรู้ ความสามารถ

ผ่านโครงการการแข่งขันทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตินั้นมีการระดมความคิด การ

วางแผน การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จนได้ช้ินงานท่ีเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ 

โดดเด่น ไม่ซำา้ใคร  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เวทีประลองการแข่งขันเป็นวิธีการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการเรียนรู้การศึกษาของนักศึกษาในรั้ว

มหาวิทยาลัยไม่ใช่มีแต่การเรียนจากหนังสือหรือการบรรยายของอาจารย์ในห้องเรียนเท่านั้น การแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็มีส่วนช่วยพัฒนา

ทัศนคติและช่วยให้เรียนรู้ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี 

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดแข่งวิชาการโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม

รางวัลชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 

20,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยาได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา
ผลการแข่งขันครั้งนี้

ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทีมวิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ทีมวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร
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 ลงพื ้นรัก เขียนลายรดนำ ้าตามแบบตำาราโบราณ พร้อมจัดตั ้งโครงการเพื ่อสนองพระราชดำาริ พร้อมฟื้นฟูบทเรียนตำาราโบราณ

ส่งต่อลูกศิษย์รุ่นปัจจุบัน นายสุรัฐ บุญทรง อาจารย์ประจำาสาขาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ตัวแทนคณะผู้จัดทำา กล่าวว่าใน

ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา วิทยาลัยเพาะช่างได้รับคำาสั่งจากสำานักราชเลขา ในการทำาตู้พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้สาขาวิชา

หัตถศิลป์และสาขาจิตรกรรมไทย ดำาเนินการจัดทำา พร้อมทั้งกำาชับให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีโบราณด้วยงานช่างรักและลายรดนำ้า ลงตู้ไม้สักที่ถูก

นำาจัดส่งมายังที่นี้ เป็นจำานวน 2 ใบ และส่งไปองค์กรและหน่วยงานอื่นอีกหลายใบ เพื่อเร่งจัดทำาและนำาส่งยังวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ  

“ทางสำานักพระราชวังได้ส่งหนังสือมายังอดีตท่านอธิการบดี รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ พร้อมกับตู้ไม้ใบนี้มาเป็นครั้งแรก โดยขอความช่วย

เหลือวิทยาลัยเพาะช่างช่วยเขียนจัดทำาลงลายบนตู้ โดยจัดเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งอดีตท่านอธิการบดี จึงได้วางแนวคิดน่าทำาเป็น

โครงการฯ โดยจัดสรรงบประมาณท้ังหมดแทน ไม่ให้สำานักพระราชวังต้องออกค่าใช้จ่าย เพ่ือสนองพระราชดำาริฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำาวางไว้ยังจุดปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ” หลังจากได้รับคำาสั่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้มอบหมายให้ สาขาวิชาหัตถศิลป์

และสาขาจิตรกรรมไทย จึงเร่งดำาเนินการแบ่งตู้ไม้ เพื่อจัดตู้พระไตรปิฎก 

สาขาหัตถศิลป์-สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ จัดทำาตู้พระไตรปิฎก

โดยมี หลังที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย  

วิทยาลัยเพาะช่าง จัดทำาตู้พระไตรปิฎกลายรดนำา้แบบโบราณ 
ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. อาจารย์สุรัฐ บุญทรง อาจารย์ผู้ควบคุมและทำาพื้นรักวิธีการแบบโบราณ ทั้ง 2 หลัง

เขียนลายกำามะลอ รูปฤาษีโดยยางรักผสมสีฝุ่นวิธีการแบบโบราณ

2.อาจารย์นริศ  เหมวิจิตร เขียนลวดลายพุ่ม  บานหน้ารูปยักษ์แบกเทวดา

3.อาจารย์ภัทรไชย  แสงดอกไม้  เขียนลวดลายพุ่ม  บานหน้ารูปลิงแบกเทวดา

4.อาจารย์กุมารี ทองเผือก ทำาพ้ืนยางรักแบบวิธีการโบรณ ตู้พระไตรปิฎกท้ัง 2 หลัง และปิดทอง

5นายรัศมิ์ศิลป์ ไกลเพิ่ม เขียนลวดลายพุ่มรูปสิงห์ไทย (นักศึกษาปัจจุบัน)

6.นายไพวรรณ ดวงแข เขียนลวดลายพุ่มรูปสิงห์ไทย (ศิษย์เก่า)

7.นายสรรชัย โรหิตเสถียร เขียนลวดลายพุ่มรูปสิงห์จีน (ศิษย์เก่า)

8.นางสาวอมราพร เม่งช่วย เขียนลวดลายพุ่มรูปสิงห์จีน (ศิษย์เก่า)

9.นายก่อเกียรติ วชิราลอพันธุ์ เขียนลายเสาตู้และเขียนฐานท้าวสิงห์  (ศิษย์เก่า)

10. นายศุภศิษญ์ รัตนนันทิกุล เขียนลายเสาตู้และเขียนฐานท้าวสิงห์  (ศิษย์เก่า)

และนักศึกษาในสาขาวิชาหัตถศิลป์ปัจจุบัน

หลังที่ 2 สาขาวิชาหัตถศิลป์

1. อาจารย์วิชัย รักชาติ  อาจารย์ผู้ควบคุมการออกแบบการเขียน เขียนลวดลายและการปิดทอง

2.คุณณิชชาพัญญ์ ไกรนพอนันต์  เขียนแบบท้าวกุเวรและเขียนหรดาล (ศิษย์เก่า)

3.คุณวรุนทร์ วงษ์คำา เขียนแบบท้าววีรุฬราชและเขียนหรดาล (ศิษย์เก่า)

4.คุณสกล  มาลี เขียนแบบท้าววิรูปักษ์และเขียนหรดาล  (ศิษย์เก่า)

5.คุณธงชัย  จำาปาสัก เขียนแบบท้าวธตรฐและเขียนหรดาล (ศิษย์เก่า)

6.คุณธวัช ขุมทรัพย์ เขียนฐานท้าวสิงห์และเขียนหรดาล แบบฉลุปิดทอง (ศิษย์เก่า)

7.คุณวรวรรณ  สุขเจริญ  เขียนหรดาล

8.คุณนพณัฐ  ศรีวิชัย  เขียนหรดาล

9.คุณสุรพันธ์  ขวัญแสนสุข เขียนหรดาล

10.คุณยุทธนา ชมชื่น  เขียนหรดาล

11. คุณคะนึงนิตย์ คงอ่อน เขียนหรดาล

12.คุณชเนตรตี พรรณรังสี เขียนหรดาล

13.คุณนิรชา  ทิมกระจ่าง  เขียนลายเสาตู้
และนักศึกษาในสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ปัจจุบัน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

NEWSLETTERNEWSLETTER

ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน กุมภาพันธ์  2557 7

 จากนั้นจึงเริ่มต้นทำาตู้พระไตรปิฎก โดยเริ่มต้นขั้นตอนแรกของการทำาลายรดนำ้าด้วยการทานำ้ารักที่นำามาผสมดินสอพอง ทาแล้วทิ้งให้แห้ง 

จากนั้นล้างและเช็ดด้วยผ้าขาวที่สะอาดเป็นการ “ประสะ” พื ้นรักมิให้เป็นมัน เพราะหากเขียนลายลงบนพื้นรักที่เป็นมัน หรดาลจะติดไม่

สมำ่าเสมอ จากนั้นร่างภาพลงบนกระดาษ ใช้เข็มปรุตามรอยเส้นภาพ นำาไปทาบบนพื้นที ่จะเขียน เอาดินสอพองเผาไฟ บดละเอียดห่อด้วย 

ผ้าขาวบางทำาเป็น “ลูกประคบ” ค่อยๆ ประคบ ลวดลายต้นแบบภาพจากผงดินสอพอง จะทะลุรอยปรุไปติดพื้นผิวรักตามรอยปรุเป็นแนวเส้นลาย 

จากนั้นจึงใช้พู่กันจุ่มนำ้าหรดาลเขียนลงบนรักตรงส่วนที่จะให้เป็นพื้นสีดำา” อาจารย์สุรัฐ กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเพาะช่าง โชคดีที่มีอาจารย์พิเศษที่มีความ

ชำานาญทางด้านการ ทำารัก รู้ทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ และเพื่อให้งานรักในการทำาตู้พระไตรปิฎกออกมาสมบูรณ์ให้สวยงาม จึงต้องอาศัยช่างพื้น

บ้านที่มีความชำานาญคอยแนะนำาเทคนิคพิเศษแบบฉบับโบราณ “กรรมวิธีการเขียนลายรดนำ้านั้น วิทยาลัยเพาะช่างเรามีอาจารย์ที่มีฝีมืออยู่แล้ว 

แต่สำาหรับการทำาพื้นรักที่ดีที่สุดต้องใช้ช่างโบราณที่ชำานาญ ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีที่เรามีอาจารย์พิเศษที่มีคุณพ่อเป็นช่างที่มีความชำานาญ

ด้านการทำาพื้นรัก จึงได้ขอแนะนำามากมาย ไม่ว่าจะเป็น การนำากากรักที่แห้งแล้ว นำามาเผาให้เป็น ผงถ่านและนำามาผสมกับรัก เพื่อนำาไปลบ 

รายเซียนไม้ได้ และที่สำาคัญการทำาของพื้นรักมีอุปสรรคเรื่องสภาพแวดล้อม ทั้งลม และฝุ่นละออง ทำาให้บางพื้นที่แห้ง และบางทีไม่แห้ง ทำาให้ผล

งานล่าช้ากว่าปกติ แต่ทั้งนี้วิทยาลัยเพาะช่าง ได้ส่งรูปขั้นตอนการทำางาน จะทูลเกล้าฯ รายงานไปยังสำานักพระราชวังทุกอาทิตย์ ซึ่งตอนนี้เราได้

ทำาผลงาน ตู้พระไตรปิฎกทั้งสองคู่เสร็จเรียบร้อย โดยตู้ไม้ทั้งสองใบนี้จะอยู่ตั้งไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแน่นอนว่านับว่าเป็นความภูมิใจ 

ของชาวเพาะช่างที่ได้รับใช้และถวายงานในส่วนพระองค์มาโดยตลอด”

  เพาะช่าง  ร่วมสร้างพระคฑาและพานรองถมทองถวาย

            สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดำาริ

จัดสร้าง “ธารพระกรถมตะทอง” ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนม์

พรรษา 86 พรรษา มีว่าที่ร้อยตรีกฤษศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ เป็นผู้ออกแบบ ส่วน

ขั้นตอนการจัดสร้างซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยช่างผู้ชำานาญด้านเคร่ืองถมและ

เครื่องเงิน ทางสมาคมฯ เห็นว่าอาจารย์สง่า อนุศิลป์และอาจารย์สุทัน 

อนุรักษ์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีของ

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความ

รู้ความสามารถในการจัดทำาเครื่องถมตะทอง ในวันสำาคัญดังกล่าว ส่วน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดสร้าง ทางสมาคมฯเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

      อาจารย์สง่า อนุศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณ

อัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์กล่าวว่าดีใจและภูมิใจที่ได้มี

ส่วนร่วมจัดสร้าง พระคฑาและพานรองถมทอง ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นการ

สืบทอดศิลปะแบบโบราณให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก คงคุณค่าของศิลป

วัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหายไป ในฐานะที่วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดการ

เรียนการสอนวิชาการด้านศิลปะเป็นแห่งแรกของประเทศ มีการสอน

วิชาการหลายแขนงที่เป็นศิลปะประจำาชาติ และในปี 2550 ได้ร่วม 

จัดสร้างขึ้นรูป กระต่ายทองคำา บุษราคัมไทยร่วมใจภักดี ของสมาคม 

ผู้ค้าอัญมณีแห่งประเทศไทย ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายมาแล้ว
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การโรงแรม แข่งขัน “MS Mixologist Silpakorn University 2014”

 ผศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วยนางสาวแววดาว จงกลนี, นางสาวรัตติยา เม่งก่วง 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำานักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการ

แข่งขันผสมเครื ่องดื ่ม “MS Mixologist Silpakorn University 2014” จัดโดย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จ.เพชรบุรี มีสถาบัน 

การศึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันท้ังส้ิน 16 สถาบัน จำานวน 46 ทีม โดยสาขาวิชา 

การโรงแรม ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ราย คือ นายกิตติศักดิ์ ชัยชัชพิสิฐ  

นายทศพล ฐิติพรขจิตร นายบัญชา สุทธาวรรณ์ และนายดนัย ประเทศสิงห์ ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมใบเกียรติบัตร ณ The Venezia Hua Hin เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2557

การโรงแรม อบรม “ธุรกิจก๋วยเต๋ียวลูกช้ินมืออาชีพ"  ท่ีมทร.กรุงเทพ

 ผศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ และนางสาวแววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำาสาขา

วิชาการโรงแรม พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ปรุงกระโทก นางสาวนิภาวรรณ ชุ่มผักแว่น 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

“การประกอบธุรกิจก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมืออาชีพ” ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

 ผศ.นภาพร  นาคทิม  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์  จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่งานอาชีพ” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งเล็งเห็นว่าสภาวะโลกในปัจจุบัน จัดได้ว่าเป็นยุคแห่ง

การแข่งขันอย่างแท้จริง เร่ิมต้ังแต่วัยเรียนท่ีจะต้องจบจากสถาบันท่ีมีเช่ือเสียง จนแข่งขันกันสมัครงาน 

ในสถานประกอบการที่มีความมั่นคงและให้สวัสดิการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาทราบถึง 

คุณสมบัติพื้นฐานที่สถานประกอบการต้องการ วิธีการเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติของ

ตนเองอย่างไรเพ่ือให้สถานประกอบการได้เห็นถึงความสามารถท่ีตรงใจของแต่ละสถานประกอบการ 

โดย ดร. จุมพฏ  กาญจนกำาธร ได้บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ชีวิตการทำางาน

ให้ประสบผลสำาเร็จ  ท่ีมทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557

จัดโครงการ เตรียมความพร้อม เพ่ือก้าวสู่งานอาชีพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์ มงคลมะไฟ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการบริการวิชาการ   

"การตลาดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน"   ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถจำาหน่ายและเป็นทีรู้จักกันแพร่

หลายในประเทศต่อไป ที่สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2557
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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ Creative Kitchen “คิดเช่นไรให้แตกต่าง” 

(Episode2) เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำามาบูรณาการใน

การออกแบบสื่อ เพื่อการสื่อความหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารได้ตรงตามจุดประสงค์ และมุ่งเน้น

ให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ 

(อู๋ วิ้งค์วิ้งค์) เจ้าของผลงานโฆษณาบนจอแก้วมากกว่า 500 เรื่อง มาให้ความรู้ และประสบการณ์กับนักศึกษา

โดยตรง ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

สัมมนา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Creative Kitchen “คิดเช่นไรให้แตกต่าง”(Episode2)

โครงการส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษาสู่สถานประกอบการ
   ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาจัดโครงการส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษา

สู่สถานประกอบการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปีที่ 4  

สู่ภาวการณ์ทำางาน กระตุ้นให้นักศึกษาที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษามีจิตสำานึกที่ดีใน

การประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ตลอดจนมี

ความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีส่วนใน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรินทร์ รัตนรักษา 

มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีเป็นประธานเปิด

โครงการ ณ ห้องประชุม 8601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วิศวะฯ บริการวิชาการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัดโครงการบริการ

วิชาการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำาปี 2557 (E-camp 2557) ให้กับ นักเรียน มัธยม 

ศึกษาปีที่ 4 และ5 จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา และโรงเรียนมัธยม 

ปุรณาวาส ที่อาคารวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวัน

ที่  19 กุมภาพันธ์ 2557

 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการเป็นประชาคมอาเซียน 

และเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นของนักศึกษา โดยมี อาจารย์วาสนา  กรานทอง   

ศูนย์เรียนหนังสือภาษารามัญ เป็นวิทยากรท่ี มทร.รัตรโกสินทร์ศาลายา ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2557

เสริมสร้างความรู้

ยินดีต้อนรับนักศึกษาสหกิจ Mr. Travis Duck 
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 Mr. Travis Duck และนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการสหกิจ

ศึกษานานาชาติจาก Sourth Africa โดยผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต้อนรับพร้อมนำาเย่ียมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  พ้ืนท่ีศาลายา

คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์

(อู๋ วิ้งค์วิ้งค์) 
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 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาซ่ึงจัดขึ้นโดย 

กองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้

แก่นักศึกษา จดจำาและทำาความเข้าใจกับหลักธรรมะตลอดจนนำาไปใช้ในชีวิต

ประจำาวันอย่างสมำา่เสมอ ท้ังน้ีได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็น

พระวิทยากร ที่ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา วันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2557

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดงานมทร.ร ัตนโกสินทร์ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดช ครบ 86 พรรษา 

พร้อมเปิดบ้านโชว์ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 

ท้องถิ่น พร้อมเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้น เช่น ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร ทำาดอกไม้สด  

การทำาขนมไทย การทำาอาหารไทย เทคนิควิธีการผูกผ้า จักสานผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากกระจูด 

การทำาเบเกอร่ี การชงเคร่ืองด่ืม ท่ีมทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา   เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2557

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยธรรมะ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดโครงการส่ง

เสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย โดย พระอาจารย์มหาขวัญชัย กิตติเมธี (เหมประไพ) มาบรรยายธรรมะในหัวข้อ 

“คุณธรรม จริยธรรม กับการดำารงตน” ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เมื่อวันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2557 

 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การเรียนรู้ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ความเชื่อของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชน

ท่ัวไป มีการจัดนิทรรศการ การบรรยายจากผู้ทรงวุฒิท่ีมีประสบการณ์ การแข่นขันตอบปัญหา ภาษาไทย

ประเภทเดี่ยวและภาษาอังกฤษประเภททีม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จำาหน่าย

อาหารและของที่ระลึกในกลุ่มอาเซียน ที่มทร.รัตนโกสินทร์ พื่นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ระหว่างวันที่ 

29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557  

การเรียนรู้ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการสัมมนาปัญหาการตลาด Personal Branding
  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา จัดโครงการสัมมนาปัญหา

การตลาด “Personal Branding” (การสร้างแบรนด์ให้กับตนเอง) เพื่อให้นักศึกษาได้

ประยุกต์แนวคิด  ทฤษฏี ที่ได้จากการศึกษารายวิชาสัมมนาปัญหาการตลาดและนำาไปใช้

ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบสำาหรับการเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติ

จาก รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา  มาเป็นวิทยากรและ ผศ.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ที่มทร.รัตนโกสินทร์ 

ศาลายา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
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รับนักศึกษาปริญญาโท – ปริญญาเอก
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคล

รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นท่ี 7  

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) 

ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

รับนักศึกษาปริญญาโท MBA
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พื้นที่บพิตรภิมุข จักรวรรดิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 8  

3 สาขา วิชาเอก การบัญชี การจัดการ การตลาด รับผู้สำาเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)  

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

สนใจสอบถาม โทร 02-441-6067,088-255-0847,081-901-

6117 http://rcim.rmutr.ac.th ต้ังแต่บัดน้ี – 31 พฤษภาคม 2557 

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ น.ส.กรฎา บุตรชน ชื่อเล่น นัท นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย

และประเทศไทย เข้าแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยรายการต่างๆ เช่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 พลบดีเกมส์  

ที่สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี ได้เหรียญทองประเภททีม และประเภทเดี่ยวได้เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทาลัย

แห่งประเทศไทย ครั ้งที ่ 41 มอดินแดงเกมส์ ที ่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้เหรียญเงินประเภทเดี ่ยว 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ธัญบุรีเกมส์ที่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้เหรียญ

ทองประเภททีมและเหรียญเงินประเภทเดี่ยว กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30  

อีสานเกมส์ ที ่ มทร.อีสาน จ. นครราชสีมา ได้เหรียญทองจากประเภทเดี่ยว และเหรียญทองประเภททีม   

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ประเทศเมียนมาร์ ได้เหรียญทองแดง  ประเภททีมจากการแข่งขันกีฬาหมากรุกพม่า

          เริ่มเล่นกีฬาหมากรุกไทยตั้งแต่กำาลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 เห็นผู้ใหญ่แถวบ้านเล่นแล้ว

สนใจ ทำาให้ชอบเลยเข้าไปศึกษาวิธีการเล่นได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านคอยให้คำาแนะนำาช่วยสอนทั้งจากแถว 

ซุ้มดินแดง  และพี่ๆ เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเล่นและทำาการแข่งขันมาประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว  

โดยมีวิธีการฝึกซ้อมคือ เล่นและวิเคราะห์ว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้าง หารูปแบบการเล่นใหม่ๆแล้วนำาไป

ปรับใช้ เล่นให้เป็นประจำาสมำา่เสมอ จะได้พัฒนาทักษะการเล่นมากข้ึน ทำาจิตใจให้สงบ มีสมาธิซ่ึงสำาคัญมาก

สำาหรับกีฬาชนิดน้ี

          สำาหรับการได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรือระดับชาตินั้น รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยทำาชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยหรือในระดับชาติ ซึ่งทุกครั้งที่เข้าแข่งขันจะตั้งใจ พยายามทำาให้เต็มที่สม

กับเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่เรากำาลังศึกษาอยู่หรือในฐานะของคนไทยคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนแล้วทำาช่ือเสียง

ให้กับประเทศชาติ ฝากถึงเพื่อนๆ พี่น้องทุกคนหันมาเล่นกีฬาหมากรุกไทยกันเยอะๆ เพื่อช่วยสืบสานและ

อนุรักษ์การเล่นกีฬาพ้ืนบ้านซ่ึงเป็นตำานานของกีฬาไทย ไม่ให้หายไปจากสังคมไทย แถมยังได้สนุกสนานและสาน

         

เตรียมออกค่ายพัฒนาป่าชายเลน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลา จัดโครงการชาว

มทร.จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาผืนป่าชายเลน ตามรอยพระราชดำาริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยนำาพันธุพืช เช่น ต้นโกงกาง ต้นแสม  

ซึ่งเป็นไม้ประจำาท้องถิ่นป่าชายเลนมาดำาเนินการอนุรักษ์ปลูกป่า

ตามพื้นที่ต่างๆ ของป่าชายเลน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการ

ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ กระทำาความดีต่อส่วนรวม

และประเทศชาติ รวมถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะให้

เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของนักศึกษา ผู้เป็นรากฐานของประเทศ

ในอนาคต เป็นแม่แบบของนักศึกษารุ่นพี่ถ่ายทอดแนวความคิด

การทำาความดีด้วยจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

180,000 บาท (แบ่งชำาระ 6 ภาคการศึกษา) รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ค่ากิจกรรมดูงานก่อนเรียนและหลังเรียนจบ เอกสารประกอบ

การสอน กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ สนใจขอรับใบสมัคร หรือ 
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          กำาหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์ส่ง

เสริมเรียนรู้ทรัพยากรการปลูกป่าชายเลนคลองโคน ตำาบลคลอง

โคน อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการบริการ

วิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เรื่อง “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างที่อยู่

อาศัยสำาหรับผู้พิการ” ณ ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 5-9 มีนาคม 2557

โครงการการสร้างที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้พิการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการบริการ

วิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์

เครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านโรงหวด” อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วันที่ 13-16 มีนาคม 2557

อนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณ

ศูนย์บริการวิชาการฯ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา 

“หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 1” ท่ีโรงแรมเชียงใหม่

ออร์คิด จ.เชียงใหม่ วันที่ 12-14 มีนาคม 2557

ฝึกอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

สัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นอีกด้วย สำาหรับตัวของดิฉันเองกีฬาหมากรุกไทยหรือกีฬาชนิดอื่นก็ล้วนมีประโยชน์

สำาหรับผู้เล่นทุกคน ทำาให้มีเหตุผล รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัยในการแข่งขัน การเล่นกีฬาชนิดนี้ทำาให้มีความ

คิดที่เป็นระบบ มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะการคิดบนกระดานก็เหมือนการคิดในชีวิตจริง ที่ต้องรอบคอบ 

มีการวางแผนที่ดีและเรียนรู้เวลาเราจะทำาอะไร เราต้องคิดวางแผนไว้เยอะๆ หาทางหนีที่ไล่เอาไว้ ยิ่งเราวางแผนมากเท่าไหร่ ก็จะมีผลดีต่อตัวเรา

มากเท่านั้น มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันรวมถึงการเรียนหนังสือให้ดียิ่งขึ้น



คณะที่ปรึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
ผู้อำานวยการสำานัก
ผู้อำานวยการกอง

ผู้จัดการ
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
ผู้อำานวยการสำานักงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

บรรณาธิการ
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง

กองบรรณาธิการ
ชญาน์นันท์ ชูราศรี
เบญจวรรณ ชีวานนท์
นายสุรพล สกุลหงส์โสภณ

กราฟิกดีไซน์เนอร์
รสริน รอดบุญลือ
ปาริฉัตร เดชสุข
สุจิตตรา โสภา

พิสูจน์อักษร
ชญาน์นันท์ ชูราศรี 
ณัฏฐ์ธารณ์ ทองเสริม
ธนัชชา เทศพิทักษ์
วรารัตน์ ชินนะ

กองจัดการ
อุมาพร อิสระกูล
กัญณภัทร อยู่สงค์
ชาญศักดิ์ มีปิ่น
ธนะพัฒน์ พึ่งปาน

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170
โทร. 0 2441 6000 ต่อ 2001-5 
โทรสาร. 0 2889 4588

คณะผู้จัดทำา RMUTRnewsletter

   ขอแสดงความยินดี เจ้าของไอเดียสุดชิก 

“เรารดนำ้า” นายชนาธิศ ผลภาษี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา 

100,000 บาท จากเวทีประกวด Robinson T-SHIRT Design  

Contest 2013 ภายใต้คอนเซปต์ Weare Greenista จัดโดยห้าง

สรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำานึกให้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำาคัญและใส่ใจรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันมาก งานนี้

มีไอเดียแจ่มๆ ส่งเข้ามากกว่า 600 ผลงาน ก่อนคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ผลงาน

ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้าย และจัดแสดงผลงานออกแบบของผู้เข้าประกวดบนรันเวย์แฟชั่นโชว์

เต็มรูปแบบครั้งแรกผ่านเหล่านางแบบ+นายแบบ ณ บริเวณชั้น 1 ลาน Work&Play Court 

เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

          นายชนาธิศ กล่าวว่า ดีใจมากที่ชนะการประกวด เพราะทุ่มเทค่อนข้างมากเริ่มตั้งแต่

ศึกษาเรื่องโลกร้อนอย่างจริงจัง รวมถึงรายละเอียดและข้อจำากัดในการออกแบบ สุดท้ายจึงได้แนวคิดการออกแบบในคอนเซฟต์ “เรารดนำ้า” มีแรง

บันดาลใจจากบัวรดนำ้า พื้นหลังมีสัตว์ป่ากำาลังมีความสุขอยู่ด้วยและอยากให้ดีไซน์ที่อยู่บนเสื้อนี้เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจ เป็นคำามั่นสัญญาที่เราจะไม่

ทำาลายสิ่งแวดล้อม

 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 12 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน  11 เหรียญทองแดง ในการ แข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จ.นครราชสีมา นักกีฬามทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการแข่งขัน 16 ประเภทกีฬา ดังน้ี ฟุตบอลชาย ตะกร้อทีมเด่ียวชาย/หญิง ตะกร้อคู่ชาย/หญิง 

ฟุตซอลชาย/หญิง เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอลชาย/หญิง  กรีฑา ว่ายนำ้า แบดมินตัน เปตอง ครอสเวิร์ด หมากล้อม หมากรุกไทย หมากฮอส 

วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชาย/หญิง  จากนักกีฬาทั้งหมด 170 คน โดยได้รับเหรียญ 65 คน  เหรียญทอง  

16 คน เหรียญเงิน  28 คน เหรียญทองแดง 21 คน จาก 9 ประเภทกีฬา คือ กรีฑา ว่ายนำา้ วอลเลย์บอล แบดมินตัน 

ครอสเวิร์ด หมากล้อม หมากรุกไทย หมากฮอส 

มทร.รัตนโกสินทร์คว้าตารางอันดับ 3 อีสานเกมส์ คร้ังท่ี 30มทร.รัตนโกสินทร์คว้าตารางอันดับ 3 อีสานเกมส์ คร้ังท่ี 30

ไอเดียทีเช้ิตสุดชิกจากไอเดียทีเช้ิตสุดชิกจากไอเดียทีเช้ิตสุดชิกจากไอเดียทีเช้ิตสุดชิกจาก เด็กเพาะช่างเด็กเพาะช่าง


