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เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน จงประสบ

ความสุข ความสมหวังและความสำาเร็จในหน้าที่การงาน และภารกิจต่างๆ ที่แต่ละ

คนได้มุ่งหวังไว้ ตลอดปี พร้อมกับทำาวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าไปยึดติดกับในอดีต และ 

คิดหวังในอนาคตมากจนเกินไป ทุกคนสามารถนำาแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการดำารง

ชีวิตได้ ตลอดไป

อธิการบดีอวยพรปีใหม่..อธิการบดีอวยพรปีใหม่..

ขอให้ชีวิตมีคุณค่าน่าครอบครอง  ขอให้ชีวิตรุ่งเรืองรองผ่องอำาไพ
                          ขอให้ชีวิตผ่องใสไม่เศร้าหมองขอให้ชีวิตดีในปีใหม่   
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ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ครบรอบ 9 ปี ทางมหาวิทยาลัยมีการจัด กิจกรรมเป็น 

2 วัน คือ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม  2557 เวลา 06.30 น. ผศ.ศิวะ 

วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ  

ได้ประกอบพิธีสักการะพระศรีศาสดา พระภูมิเจ้าที่ ถวายภัตตาหารเช้า 

และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำานวน 86 รูป เวลา 10.00 น.  

ทำาพิธีบำาเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์

จำานวน 10 รูป สวดมนต์ภาวนาให้ศีลให้พร พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม 

และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำาคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่น

ให้กับมหาวิทยาลัย เวลา 16.00 น. มีฟุตบอลกระชับมิตร 3 เส้า คือ  

ทีมเศรษฐี 31 ของนายธัญญา โพธ์ิวิจิตร (เป็ด เชิญย้ิม)  นำาทีมโดยอาจารย์

โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีมอารามบอย FC 

นำาทีมโดย นายเจริญพร อ่อนละม้าย (โก๊ะตี๋) และทีมมทร.รัตนโกสินทร์ 

ซึ่งนำาทีมโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และนายวิทยา พาสุกรี ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา เวลา 18.00 น. 

จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองการสถาปนาพร้อมงานสวัสดีปีใหม่ แก่ชาวมทร.

รัตนโกสินทร์ และผู้มาร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก จรัล  

กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ ดร.ปราจิน 

เอี่ยมลำาเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ผู้ใหญ่ใจดีมอบ

ของขวัญ มาจับรางวัลให้แก่ ชาวมทร.รัตนโกสินทร์เป็นจำานวนมาก

สถาปนา มทร.รัตนโกสินทร์ ครบ 9 ปี
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ส่วนวันที่สอง เช้าตรู่ของวันที่ 18 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลรัตนโกสินทร์สัมพันธ์ ที่บริเวณพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม

 โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการเดินการกุศล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยบรรดาผู้รัก

การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป  

ร่วม 2,000 คน ที่ตบเท้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างชื่นมื่น นอกจากนี้ดูเหมือนว่าอากาศเช้าวันนี้ก็เป็นใจกับกิจกรรมครั้งนี้ เย็นสบาย สดชื่นอีกด้วย

กับการเดินออกกำาลังกายระยะทาง 3 กิโลเมตรจนถึงเส้นชัยทุกคน พร้อมจับรางวัลสมนาคุณมากมาย อาทิ โทรทัศน์สี 29 นิ้ว โทรทัศน์สี 24 นิ้ว  

ตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมเดินการกุศล

 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายรุ่งชัย ใบกว้าง นายอำาเภอพุทธมณฑล  คุณยุพา เขียวคำารพ กำานันตำาบลศาลายา  

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และคุณกอบสุข จารุจินดา  ผู้จัดละครโทรทัศน์ ได้นำานางสาวไทย ปี 2556 น.ส.อัจฉาภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ และน.ส.อรวิภา  

กนกนทีสวัสดิ์  พร้อมด้วยนายเจษฎา (เล็ก) รุ่งสาคร ดารานักแสดงจากละครเรื่อง แค้นเสน่หา มาช่วยสร้างสีสันและร่วมเดินด้วย

 อธิการบดีกล่าวอีกว่า 9 ปี แล้วที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมการเดินการกุศลถูกจัดขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง แต่บรรยากาศงานยังไม่เคยน่าเบื่อ หรือซำ้าซากเลยตรงกันข้ามการเดินการกุศลกลับกลายเป็นมนต์ขลังที่ดึงให้ประชาชนทั่วไปและชาว

มทร.รัตนโกสินทร์ มาร่วมกันเพื่อทำากิจกรรมของมหาวิทยาลัย “การเดิน” อาจะไม่เห็นชัดเจนว่าตอบแทนคุณของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร แต่เงินที่

เป็นค่าสมัครต่างหากคือสิ่งที่ใช้ตอบแทน เพราะรายได้ที่ได้จะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย เมื่องานในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จเกินคาด การันตีได้เลยว่าปีหน้ายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก 
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เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:นำาสิ่งที่ดีงามสู่ตาโลก ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวัน

ที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ในการนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ หนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนองงานพระราชดำาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง “ป่าหิมพานต์กับการอนุรักษ์” ในงาน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: นำาสิ่งที่ดีงามสู่ตาโลกครั้งนี้ด้วย นิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง ป่าหิมพานต์กับการอนุรักษ์ เป็นการ

นำาเสนอผลงานศิลปกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน จะคำานึงถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็น

หลัก โดยนำาเสนอแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตป่าในวรรณคดี การจัดสวนในจินตนาการ ความหลากหลายแห่งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยกรพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยกรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผลงานการจัด

นิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยครั้งนี้ นำาโดย อธิการบดี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ มอบหมายให้ สำานักงานการศึกษาทางไกล 

โดย ผอ. ผศ.เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงษ์ และวิทยาลัยเพาะช่าง นำาโดย ผอ.มงคล ไชยวงศ์ อ.สุเทพ จ้อยศรีเกตุ อ.สุขสันต์ พ่วงกลัด และทีมงานทั้ง

หลายที่ร่วมใจกันจัดนิทรรศการได้อย่างสวยงามและโดดเด่นจนได้รับคำาชมเชยจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก 

นายมงคล ไชยวงศ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กล่าวว่า วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ 

เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษากว่า  150  สถาบันที่มีโอกาสเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่ม

เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต การอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพาะช่าง ร่วมสนองพระราชดำาริ ฯ เสนอผลงานศิลปะ“ป่าหิมพานต์กับการอนุรักษ์”

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์เยี่ยมคารวะ 
พร้อมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

1.นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง  

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

2. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 3. ศ.ประหยัด พงษ์ดำา ศิลปินแห่งชาติ

4. ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ 

  5. พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์ ผู้กำากับการ สภ.พุทธมณฑล

6. นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำาบลศาลายา

1 2 3
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การจัดการความรู้ Knowledge Management

สำานักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโครงการเร่ือง “การจัดการความรู้ Knowledge Management”  

เพื ่อให้เกิดวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจเรื ่องการจัดการความรู้เพื ่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้  

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ณ ฤดี  ธิติธราดล  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร ให้แก่ผู้เข้าอบรม 

ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ทั้ง 4 พื้นที่ จำานวน  120 คน 

โดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ที่ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา  

เมื่อวันที่ 22 – 23 ม.ค. 2557

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมเดินการกุศล "ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7"

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 อาจารย์วิทยา  พาสุกรี ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา

เป็นตัวแทนมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล 

"ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี 

เวลา 06.00 น. โดยตั้งริ้วขบวนที่สนามกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์วาสุกรี โดยกำาหนดเส้นทางรอบบึงพระราม

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU บ.เชสเตอร์ ฟู้ด และ บ.ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (MOU)  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงานและ

โครงการสหกิจศึกษากับ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำากัด และ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำากัด 

เพ่ือสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้

การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ ณ ห้องประชุม  

1 อาคารสำานักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 2556

ผศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ และนางสาวแววดาว จงกลนี อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมและนำาเสนอผลงานวิจัย “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2556” 

จัดโดย โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (สกอ.) ร่วมกับ 

หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 

2556 ที่โรงแรมทวินโลตัส อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์เยี่ยมคารวะ 
พร้อมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เปิดโลกทัศน์ผู้นำานักศึกษาเดินหน้าไปกับAEC"

ผศ.ชูชัย  บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ "เปิดโลก

ทัศน์ผู้นำานักศึกษาเดินหน้าไปกับAEC" เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและมีทักษะด้านการใช้

ภาษาอังกฤษในการทำางานและเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อ  ซึ่งเป็นนักศึกษามทร.

รัตนโกสินทร์ ท้ัง 4 พ้ืนท่ี จำานวน 200 คน  ณ ไร่อุษาวดี รีสอร์ท อำาเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

NEWSLETTERNEWSLETTER

ฉบับที่ 1  ประจำาเดือน มกราคม  25576

โครงการราชมงคลศาลายาร่วมใจกวดขันวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการศาลายาร่วมใจ กวดขันวินัยจราจร 

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี  ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

เปิดโครงการ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ"  

โดยคุณศิริศักดิ์ ลิ้มพรวิกุล หัวหน้างานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลพุทธมณฑล และใน

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เร่ือง "ใส่ใจกฎจราจร ใส่ใจคนรอบข้าง ไม่ประมาท ช่วยลดอุบัติเหตุ" 

โดย พ.ต.ท.ธงชัย เนตรสาขาวัฒน์ รองผู้กำากับการป้องกันปราบปราม สถานีตำารวจภูธรพุทธมณฑล

บริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม รับบริจาค

โลหิต บำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้าย

วันพระราชสมภพครบ 86 พรรษา มีนักศึกษาคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงข้าราชการ

ตำารวจจาก สภ.พุทธมณฑล มาร่วมบริจาคโลหิตจำานวนมาก โดยมี ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ที่มทร.รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วม

โครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา “ปั่นจักรยานไป...บ้านพ่อ” จัดโดย

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลอง 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษา มหาราชา 5 ธันวาคม 2556 โดยมี  

ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเกียรติเข้า

ร่วมโครงการฯ ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน สู่บริเวณหน้าวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

ปั่นจักรยานไป...บ้านพ่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 

3/2 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ดำาเนินโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการ บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและ

การบริการวิชาการ ให้กับชุมชนบ้านสามร้อยยอด จำานวน 80 คน ในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2556 

ณ ที่ทำาการหมู่บ้านสามร้อยยอด หมู่ที่ 2 ตำาบลไร่เก่า อำาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บริการวิชาการแก่ชุมชน

สภาวัฒนธรรมอำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัด “งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เทิดไท้องค์

ราชัน ครั้งที่ 9” ที่บริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร โดยมีการประกวดธิดาวัฒนธรรม ปี 2556 ผลการประกวด  

นางสาวศิรินทร์ เทพทับทิม (ไอซ์) นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2/2 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ 

การท่องเท่ียว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ มงกุฎ ถ้วยรางวัล และสายสะพาย  

พร้อมเงินรางวัล จำานวน 12,000 บาท  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 

สืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 9
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ฉลองครบรอบ 101ปี เพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธี

บวงสรวงพระวิษณุกรรม และถวายพานพุ่ม ณ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 และพระรูปสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก 

กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรชัย พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารแด่ประสงฆ์ 

จากนั้นจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิจิตร บัวบุศย์ และเปิดนิทรรศการ

ศิลปกรรม โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา นายสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง เป็นประธานในพิธี 

โดยมีผู้บริหารมหาวิทยลัย บุคลากร และนักศึกษาเพาะช่างเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มทร.รัตนโกสินทร์  

ปี 2557 ณ สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์แอนด์สปอร์ตคลับ อำาเภอ

พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อส่ง

เสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำาลังกาย สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างคณาจารย์และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ และนำาราย

ได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สนใจสอบถาม โทร 02-441-6000 ต่อ 2128 

รับนักศึกษาปริญญาโท – ปริญญาเอก
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคล

รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นท่ี 7  

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) 

ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

กระดานข่าว รับสมัครสรรหาคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยยื่นขอรับใบ

สมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคาร

สำานักงานอธิการบดี ต่อ 2140-2144 โทรสาร. 02-4821360  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ 

สำานักงานนิติการ ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.02 – 4416000 ต่อ 2176 

โทรสาร. 02-8894588 ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครสอบตรง  

ปี 2557 โดยสมัครผ่านระบบ Internet On-Line หรือสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ พื้นที่ต้องการสมัครสอบ พื้นที่ศาลายา โทร. 02-441-6000 ต่อ 2301  

วิทยาเขตวังไกลกังวล โทร. 032-618500 ต่อ 4018-4019 พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ โทร. 02-226-5925-6 ต่อ 5213 วิทยาลัยเพาะช่าง  

โทร. 02-6238790-5 ต่อ 6110

กอล์ฟการกุศล มทร.รัตนโกสินทร์

รับนักศึกษาปริญญาโท MBA
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พื้นที่บพิตรภิมุข จักรวรรดิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่น 8 3 

สาขา วิชาเอก การบัญชี การจัดการ การตลาด รับผู้สำาเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

180,000 บาท (แบ่งชำาระ 6 ภาคการศึกษา) รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ค่ากิจกรรมดูงานก่อนเรียนและหลังเรียนจบ เอกสารประกอบการ

สอน กระเป๋าเอกสาร ฯลฯ สนใจขอรับใบสมัคร หรือ Download 

จาก Website: www.bpc.rmutr.ac.th/mba/news.php ตั้งแต่

บัดนี้ - มีนาคม 2557 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 264 

ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 โทร 02-226-5925-6 , 

02-222-2814 ต่อ 5349 MBA ต่อ 5211-5212 

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 
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คณะผู้จัดทำา RMUTRnewsletter

แสดงความยินดีกับ น.ส.กรฎา บุตรชน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญเงินไปครองในกีฬาหมากรุกไทย 

หญิงเดี่ยว  จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 และนายภูมินทร์ กองเมือง  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด  

คณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองแดง ในกีฬาหมากล้อม ประเภทชายเดี่ยว กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์"  

อีกรางวัล

ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สร้างชื่อ

เสียงให้สถาบันและประเทศอีกครั้ง  โดยได้คว้ารางวัลชมเชย (ประเภททักษะยอดเยี่ยม) จาก

การแกะสลักนำ้าแข็งจากหิมะระดับโลก ในงานเทศกาลหิมะนำ้าแข็งนานาชาติ ประจำาปี 2557  

“The 6 th International Collegiate Snow  Sculpture Contest 2014” ระหว่าง

วันที่ 4-7 มกราคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมอาร์บิน เมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Inspiration Snow Dream” โดยการนำาทีมของ ผศ.คมสันต์  

คำาสิงหา และอาจารย์ฉัตรมงคล อินสว่าง อาจารย์ผู้ควบคุมในการออกแบบ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขัน

ทั้งหมด 61 ทีมจาก 13 ประเทศ เป็นการแข่งขันแบบนานาชาติมีประเทศต่าง ๆ มากมาย อาทิ 

สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น ทางประเทศไทยได้ส่งไป 4 ทีม 4 สถาบัน เป็น

ระดับอาชีวศึกษา 2 ทีม ระดับอุดมศึกษา 2 ทีม ซึ่งทุกทีมก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง รับรางวัลกลับมาทุก

ทีม แต่ละทีมต้องสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จภายใน 3 วัน ภายใต้อุณหภูมิ – ๒๖ องศาเซลเซียส

ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมวิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คว้ารางวัล

ชมเชย (ประเภททักษะยอดเยี่ยม) ในชื่อผลงาน “อัสดร” เป็นชื่อสัตว์ป่าหิมพานต์ ในวรรณคดี

ของไทย เป็นการรวมสัตว์ 3 ชนิด คือ ม้า นกและปลารวมกัน เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ไทยในเรื่องราววรรณคดีไทยให้นานาชาติได้รู้จักมากขึ้น มีผู้สร้างสรรค์ผลงาน คือ นายรุ่งชัย 

สุขเนตร นายวิษณุ โพธิวิเชียร นายศุภโชค บุญอ้วน และนางสาวขวัญฤดี แสนธิวัง ทีมนักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง

หมากรุกไทย มทร.รัตนโกสินทร์ คว้าเหรียญเงิน “มอดินแดงเกมส์ 41”

เพาะช่าง ติดอันดับรางวัลทักษะยอดเยี่ยม


