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เปนมหาวิทยาลัยลวนเปนภาพท่ีตราตรึงอยูในดวงใจไปนิรันดรกาล ในภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จ
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พอของแผนดินพอของแผนดิน
“ทวยราษฎรรักบาทแม ยิ่งดวยบิตุรงค”

 เปนโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริยผูทรงมี

พระคุณอันประเสริฐเปนประมุขของชาติ เพราะเปนที่ประจักษแลววา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริยของ

ปวงชนชาวไทยทรงปกครองแผนดินดวยทศพิธราชธรรมตลอดมา

ดวยระยะเวลายาวนานดั่งพระราชดํารัสที่พระราชทานแกพสกนิกร

ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 วา

 “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหง

มหาชนชาวสยาม” นบัตัง้แตนัน้มาทัว่ผนืแผนดนิไทยบงัเกดิความรมเยน็

เปนสุข มีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีความสุขตลอดมา ดุจดังพอปกครองลูก 

 พสกนิกรชาวไทยตระหนักชัดเจนในหัวใจวา นอกจากจะทรง

เปนพระมหากษตัริยทีค่รองราชยดวยเวลายาวนานกวา 60 ป ซึง่ยาวนาน

กวาพระมหากษัตริยองคใดในโลกแลว ยังทรงเปนพระมหากษัตริยที่

ทรงงานหนักที่สุดในโลก เพื่อขจัดความทุกขยากของราษฎรไปพรอมกับ

การพัฒนาใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ภาพท ี ่ปรากฏเจนตาของเหล าพสกน ิกร ค ือ ภาพท ี ่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงตรากตรําพระวรกาย ฝาแดดฝาฝน 

พระเสโทชุมพระวรกาย เสด็จพระราชดําเนินดวยพระวิริยะอุตสาหะ

ในชนบทดินแดนทุรกันดารท่ัวเขตแควนประเทศไทย โดยไมทรงยอทอ

เพือ่เยีย่มเยยีนราษฎรทัง้ในภาวะปกตแิละไมปกต ิทรงมพีระเมตตากรณุา

ตอราษฎรทั่วทุกคนไมวาจะอยูในภาคใด ทองถ่ินทุรกันดารใด บนภูเขา

ในทะเล ในปาดงพงไพร ยามเมือ่เกิดภยัพบิตัสิาธารณภยัตาง ๆ  แมกระทัง่

ในแนวรบที่ระอุไปดวยสงครามทรงหวงใยเอื้ออาทรในความเดือดรอน

ของราษฎร รวมทั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่เกิดทุกขภัยนั้นดวย

 ดวยนํา้พระราชหฤทยัทีเ่ปยมดวยพระเมตตานี ้จงึเกดิโครงการ

ในพระราชดําริมากมายกวา 3,000 โครงการ ยากที่จะพรรณนาให

ครบถวนได และทกุโครงการในพระราชดาํรนิี ้ลวนนาํมาซึง่ความสมบรูณ

พูนสุขของคนไทยเปนเปาหมายสําคัญ

 การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทั่วทุกหนแหงนั้น ไดทรงใกลชิดกับราษฎรทุกคนแมกระทั่งราษฎร

ชาวไทยภูเขา ทอดพระเนตรเห็นความเปนอยู วิถีชีวิตยังยากจนและ

ลาหลังอยูมาก ทรงพระราชดําริวา สมควรใหความชวยเหลือที่
ยั ่งยืน เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติใหดขีึน้ จงึพระราชทานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริและโครงการหลวงหลายรูปแบบขึ้น อาทิ โครงการ

วิจัยและพัฒนาผักบนที่สูง โครงการพัฒนาผลไมบนที่สูง โครงการวิจัย

และพัฒนาไมดอกบนที่สูง ฯลฯ โครงการเนื่องในพระราชดําริเหลานี้ 

สงผลใหราษฎรชาวเขามอีาชพีสจุรติ มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ในปจจบุนัพืน้ที่

บนดอยสูงซึ่งอดีตเคยเปนไรฝน ยาเสพติดที่มีพิษภัยอันตรายอยางยิ่ง

ตอชีวิตมนุษยชาติ ดวยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกล 

ไดพลิกพื้นที่ดินบริเวณเหลานั้นเปลี่ยนแปลงใหเปนไรพืชผัก ผลไม 

และดอกไมเมืองหนาว ชูดอกออกชองดงามทั่วบริเวณหุบเขา พรอมกับ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรชาวเขา

 

บทความเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พรไพจิตร สวางคํา
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แตเป็นพอที่ลูกรักเหนือดวงใจ      เทิดทูนไวเหนือเกลาชาวประชา

ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 555ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

 ทุกครั้งที่บานเมืองเกิดวิกฤตการณทางการเมือง หรือภัยพิบัติ

ตาง ๆ พสกนิกรทุกขรอนไรท่ีพึ่ง ดวยพระบารมีของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงระงับดับทุกข ความเดือดรอนวุนวาย ผอนคลายให

บานเมอืงเขาสูสภาวะปกตไิดหลายครัง้หลายคราวอยางนาอศัจรรย ทาํให

ระลึกถึงเหตุการณเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2498 เมื่อพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเสด็จฯ จากประเทศไทยไปประเทศสวิสเซอรแลนด ขณะที่

รถพระที่นั ่งแลนผานถนนราชดําเนิน มีเสียงใครคนหนึ่ง รองตะโกน

กราบบังคมทูลดวยเสียงดังวา “อยาละทิ้งประชาชน” ทรงพระอนุสรณ

คํานึงวา ถาประชาชนไม “ทิ้ง” ขาพเจาแลว ขาพเจาจะละทิ้งอยางไรได

 พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิ ไดที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญมาโดยตลอด ทําใหพระองคสถิตอยูในดวงใจ

ของคนไทยทุกคนและตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได

ตลอดกาลนาน

 นอกจากนั้นยังทรงคนคิดวิธีการตาง ๆ เพื่อพระราชทานเปน

แนวทางการแกปญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหราษฎรไดดํารงชีวิต

อยู อย างพอเพียง ม ีก ินมีใช  ม ีความสุขตามอัตภาพ พระราชทาน

ความหวงใยแกราษฎรผูเจ็บปวย แมผูปวยหนัก จําเปนตองไดรับ

การรักษาในโรงพยาบาล ก็จะทรงรับไวในพระบรมราชานุเคราะห 

และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

ตามความเหมาะสม  
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มทร.รตันโกสนิทร กบัอนาคต
บนหนทางแหงการกาวเขาสู
การเปน ม.ชัน้นาํของประเทศการเปน ม.ชัน้นาํของประเทศ
 มทร.รัตนโกสินทร เปนสถาบันการศึกษาอีกแหงหนึ่งที่ใน

ชวงตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ไดมุงเนนในการพัฒนาองคความรู 

สรางบณัฑติดานวทิยาศาสตร และเทคโนโลยตีอบสนองความตองการของ

ประเทศใน 4 พ้ืนท่ีการศึกษา คือ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะชาง และวิทยาเขตวังไกลกังวล ภายใตการนําของ 

“รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน” อธิการบดี 

 ในอีก 5 ปขางหนาตอจากน้ี มทร.รัตนโกสินทร จะยังคง

เดินหนาสานตอแนวคิดเดิม และพัฒนาการดําเนินงานทุกดานอยาง

ตอเนื่องเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงสังคมการประกอบการช้ันนํา

ของประเทศตามปณิธานที่ไดตั้งไว สําหรับแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนในอีก 5 ปขางหนานั้น รศ.ดร.อิสสรีย ไดใหแนวทางไววา 

ควรตองมีการใชวิธีการใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางไป

จากเดิม เพื่อการผลิตบัณฑิตที่ เปนที่ตองการในแวดวงธุรกิจและ

อุตสาหกรรม พรอมทั้ งควรมีอาจารยที่มีประสบการณในธุรกิจ 

อุตสาหกรรม หรือมีความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพเฉพาะนั้น ๆ  อยางนอย 

5 ปมาเปนอาจารยผูสอน และในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะเปด

หลักสูตรใหม ๆ ท่ีกําลังเปนท่ีตองการของตลาด อาทิ ธุรกิจการประกันภัย 

เพราะขณะนี้ยังไมมีหลักสูตรหรือการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับดานนี้

โดยตรง อยางไรก็ดีการเปดหลักสูตรใหมที่เปนที่ตองการของตลาด

เชนนี้ตองดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือจากผูประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดวยการสนับสนุนทรัพยากร

บคุคลทีส่ามารถจะมาถายทอดความรู ประสบการณในวชิาชพีโดยตรงดวย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยและผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมควรตองสราง

ความรวมมือระหวางกัน และใชทรัพยากรรวมกันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานตอไป

 สําหรับการพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยน้ัน คณาจารย

สามารถพัฒนาตนเองในดานวิชาการจากการหาประสบการณใน

สายงานตาง ๆ  ได โดยการสรางเครอืขายความรวมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม

และธุรกิจตาง ๆ รวมทั้งการจัดหลักสูตรตาง ๆ รวมกัน อยางไรก็ดี

การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะดังกลาวซึ่งจะนําไปสู

ความสําเร็จในการนําความรูตาง ๆ เขามาในมหาวิทยาลัยนั้น คงไมใช

หนาที่ของผูบริหารเพียงฝายเดียว คณาจารยและบุคลากรทุกคนควร

ตองมีสวนรวมในการใหความรวมมือ และมีความมุงมั่นในการดําเนิน

งานดวยเชนกัน 

 นอกเหนือจากการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แลว การเปดสอนหลักสูตรใหม ๆ และการพัฒนาคุณภาพคณาจารย

และบุคลากรแลว มทร.รัตนโกสินทร ยังตั้งเปาวางระบบเทคโนโลยีใหม

ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดวยการจัดการเรียนการสอนโดยใช E-Book และ

การใช Smart classroom พรอมปรับภูมิทัศนอาคารเรียนและ

สภาพแวดลอมทั้ง 4 พื้นที่การศึกษา 

 สวนการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในป 2565 นั้น 

รศ.ดร.อิสสรีย กลาววา ในเร็ว ๆ น้ี มหาวิทยาลัยจะมีการประชุมภายใน 

ของคณะผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย คณาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนสถานะมา

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว

มากขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตอง

ทําความเขาใจกับรัฐบาลวา เรามีขอเสียเปรียบหรือตองการสิ่งสนับสนุน

ในดานตาง ๆ อยางไร และรัฐบาลมีความจริงใจและพรอมที่จะสนับสนุน

อยางไร เพื่อใหเราเกิดความพรอมเหมือน 24 ม.ที่ออกนอกระบบไป 

 นอกจากนี้ รศ.ดร.อิสสรีย ไดกลาวทิ้งทายเพิ่มเติมวา นโยบาย

ในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพของ มทร.รัตนโกสินทรจาก 5 ปท่ี

ผานมา นับเปนจุดเริ่มตนในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันกับ

ความเปลีย่นแปลงของโลก ดงันัน้ จากนีไ้ป มทร.รตันโกสนิทร ตองเตรยีม

ความพรอมทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของโลกทีเ่กดิขึน้

อยางตอเนื่อง ดังนั้นคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ควรตองหันมาใสใจ สนใจ ติดตามขาวสารขอมูลตาง ๆ  ทั้งเรื่องการศึกษา 

การคา เศรษฐกจิ ชวีติความเปนอยูของคนในสงัคม เพือ่ใหรูเทาทนัขอมลู

ขาวสารตาง ๆ ที่มีรอบตัว และนํามาใชเพิ่มเติมทักษะชีวิต คิดวิเคราะห 

และตั้งคําถามอันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองตอไป

รัตนวรางค
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  "ในการผลิตบัณฑิตของ มทร.รัตนโกสินทร ตัวชี้วัดที่แสดง

ใหเห็นวาการผลิตบัณฑิตที่มีความสําเร็จน้ันจะตองประกอบไปดวย 

1. บัณฑิตตองมีงานทํา 2. เมื่อมีงานทําแลวบัณฑิตจะตองไดเงินเดือน

ตามเกณฑที่จะตองไดรับตามคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา 3. บัณฑิต

ตองเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และสุดทาย 4. บัณฑิตจะ

ตองไปทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ บัณฑิตคุณภาพตอง

เปนคนดีและคนเกง และที่สําคัญตองมีคุณธรรมหลายประการ เชน 

มีความขยัน อดทน ออนนอมถอมตน สามัคคี และมีวินัย"

 ผศ . ศิ วะ  กล า วทิ้ ง ท า ยว า 

ท ร ั พย ากรมน ุ ษย  เ ป  น

สินทรพัย ไมใชเปนตนทนุ 

จึงตองใหความสําคัญ

เรื่องคนเปนอยางมาก 

ปจจุบันบัณฑิตจบใหม

ของ มทร.รัตนโกสินทร 

สวนใหญมีงานทําตรงตาม

สายงาน 85% ขึ้นไป อีก 15% 

ศึกษาตอ บัณฑิตเราที่จบแลว ถาเขาไป

ทํางานในฐานะท่ีเปนลูกจางก็จะตองเขาใจสถานะตัวเอง มีการวางตัวที่ดี

ในการทํางาน และมีความรับผิดชอบที่ดี แตในขณะเดียวกันบัณฑิต

ของเรานั้นสามารถที่จะไปทํางานหรือประกอบอาชีพดวยตัวเองได เชน 

ทําธุรกิจเล็ก ๆ (SMEs) เราไมไดมุงหวังวาบัณฑิตที่จบไปจะตองไปเปน

ลูกจางหรือมนุษยเงินเดือนอยางเดียว

 บัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจาก มทร.รัตนโกสินทร 

ถือวาเปนสวนหนึ่ งที่จะตองไปขับเคล่ือนสังคม หรือจะตองไป

ขับเคลื่อนประเทศชาติตอไป ดังนั้นองคประกอบเหลานี้ จึงเปนที่มาของ

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ถือเปนความสําเร็จอีกหนึ่งระดับของสถาบัน

การศึกษานองใหมอยาง มทร.รัตนโกสินทร สนใจเขาเยี่ยมชมติดตอ 

0 2441 6000 ตอ 2002-2005 หรือ www.rmutr.ac.th

 สวนทางดานงานวิจัย ผศ.ศิวะ กลาววา งานวิจัยนับเปนภารกิจ

หลักของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูใหม ๆ และ

การแกปญหาตาง ๆ  มทร.รตันโกสนิทรไดใหความสาํคญัอยางมาก ซึง่เหน็

ไดจาก รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี ไดจัดสรรงบประมาณ

เปนจาํนวนมาก เพ่ือสรางสรรคงานวจิยัใหมปีรมิาณมากขึน้ และมคีณุภาพ 

ตลอดจนเพิ่มจํานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนําผลงานวิจัยหรือ

องคความรูใหมทีไ่ดจากงานวจิยัไปใชประโยชนตอสงัคมและประเทศชาต ิ

 ผศ.ศิวะ กลาวอีกวา สําหรับดานบุคลากรและอาจารยผูสอน

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเปดรับอาจารยเพื่อเขามาทําการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะใหความสําคัญอาจารยที่

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนสําคัญ และตองมีคุณสมบัติตรงตาม

สายงานวิชาการน้ัน ๆ เชน อาจารยบัญชี ก็ควรจะจบปริญญาตรีบัญชี 

ปริญญาโทบัญชี และปริญญาเอกบัญชี นอกจากน้ัน ไดมีการตั้งเกณฑ
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มุมมองจากศิษยเกา

อดตีนายกองคการนกัศกึษา ป’49 ดวยการทาํงานทีเ่รยีกวา 

“บูเขาแลก”
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร (มทร.รัตนโกสินทร) ถือเปนแหลงผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ

แหงหนึง่ของประเทศ ดวยปณธิานทีว่า SMART Engineer (Skill Moral 

Ability Research Technology Engineer) พรอมกับวิสัยทัศน

ทีมุ่งมัน่ผลติวศิวกรทีม่จีรรยาบรรณและมทีกัษะทางดานวชิาชพีวศิวกรรม

สูสังคมการประกอบการ 

นายอภิเสฏฐ สุวรรณสะอาด หรือ อาจารยเดียว บัณฑิต

นักกิจกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มทร.รตันโกสนิทร จบการศกึษาเมือ่ปการศกึษา 

2549 ดวยเกรดเฉลี่ย 3.73 เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน และได

รบัทนุจากมหาวทิยาลยัในการศกึษาตอในระดบัปรญิญาโท ทีจ่ฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมสํารวจ ปจจุบัน

เปนอาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา ถือเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพคนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเรื่องราวความประทับใจ และความภาคภูมิใจในรั้ว

มหาวิทยาลัยแหงนี้มาเลาใหเราฟง

 อาจารยเดียว เลาใหเราฟงวา ในระหวาง

ที่ ศึกษาอยูไดทํากิจกรรมใหกับมหาวิทยาลัย

หลายอย าง  เนื่ องจากเ ม่ือป  2549 เปน

นายกสโมสรของพื้นที่ศาลายา และไดมีการ

คัดเลือกนายกองคการนักศึกษาโดย

คดัเลอืกจากนายสโมสรในแตละพืน้ที ่คอื 

พืน้ทีศ่าลายา พ้ืนทีบ่พติรพมิขุ จกัรวรรด ิ

วิทยาลัยเพาะชาง และวิทยาเขต

วังไกลกังวล ซึ่งตอนนั้นไดรับความ

ไววางใจจากนอง ๆ ใหเปนนายกองคการ

นักศึกษาในป 2549 ซึ่งขณะน้ันกิจกรรม

หลัก ๆ ที่ทําแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรม

ในรูปแบบของสโมสรนักศึกษาในพื้นท่ี

ศาลายาท ุกด านไม ว  าจะเป นด าน

ศิลปวัฒนธรรม ดานศาสนา ดานสังคม 

ด านวิ ช าการ  ทุ กอย า งที่ เ กิ ดขึ้ น

เกี่ยวกับนักศึกษาภายในพื้นที่ศาลา

ย าจะ เป น ผู ดู แ ลทั้ ง หมด  และ

กิ จกรรม ในส วนขององค ก า ร

นั กศึ กษ าซึ่ ง เ ป น ก า รทํ า ง าน

ที่หนักกวาการทํางานในสโมสรนักศึกษา คือ เปนการทํางานกิจกรรม

เพื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 4 พื้นที่ ไมวาจะเปนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

งานเกี ่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลท้ัง 9 แหง นายกองคการนักศึกษาตองไปดูแลและประสานงาน 

รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยก็ตองไป

รวมทํางาน เพื่อประชาสัมพันธใหภายนอกรูวาเราเปนมหาวิทยาลัยแลว 

เนือ่งจากเมือ่ป 2549 มหาวทิยาลยัของเราเพิง่สถาปนาเปนมหาวทิยาลยั

ไดเพียง 2 ป ตอนนั้นงานจึงคอนขางจะเยอะมาก แลวก็ยังไมเปน

รูปรางที่แนนอน การทํางานองคการนักศึกษาในขณะน้ันก็คือตองเอา 

“บูเขาแลก” ซึง่ถาถามวาเหนือ่ยหรอืไมนัน้ ขอตอบตรง ๆ  เลยวาเหนือ่ย

แตไมคิดวาเปนภาระเพราะ ณ ตอนนัน้มทีมีงานทีด่มีาก เนือ่งจากอาจารย

ในสมัยนั้นกับลูกศิษยจะรูจักกันหมด ไมใชเฉพาะอาจารยในสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา แตรวมถึงอาจารยในคณะและตางคณะดวย เวลาทํางาน

การขอความรวมมือและขอความชวยเหลือก็เปนไปอยางราบร่ืน ทําให

เราทํางานไดงายถึงงานจะหนักอยางไรก็มีทางออกเสมอ จึงมีความ

ประทับใจกับงานกิจกรรมที่ทํา ในดานการเรียนก็เปนที่ 1 ของคณะ 

โดยจบดวยเกรดเฉลี่ย 3.73 ไดเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ซึ่งการ

ทํางานในองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือกิจกรรมทั้งหมดมัน

เปนสิ่งที่ทําใหเรามีทุกวันนี้ เนื่องจากทานอธิการบดี รศ.ดร.อิสสรีย 

หรรษาจรูญโรจน ไดมองเห็นวาเราเปนคนทํางาน และสามารถ

ชวยงานของมหาวิทยาลัยได ทานจึงเรียกไปคุยแลวถามวาอยากชวยงาน

มหาวิทยาลัย และอยากกลับมาเปนอาจารยที่นี่หรือไม ซึ่งไดตอบตกลง
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จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร10 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร10

โดยไมลังเลเลย เพราะพื้นฐานครอบครัวพอและแมเปนอาจารย จึงเปน

สิง่ทีช่อบเพราะเราคลกุคลกีบัอาชพีนีม้าตลอดทัง้ชวีติ และในขณะทีเ่รยีน

กจ็ะเปนคนทีค่อยตวิใหเพือ่น ๆ  เสมอ ชวงเวลาใกลสอบจะมกีารเตรยีมตวั

อานหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน และ 2 อาทิตยกอนสอบจะเปด

หองติวใหกับเพื่อน ๆ ในวิชาตาง ๆ เชน แคลคูลัส ฟสิกส เปนตน เพราะ

ฉะนั้นถึงบอกไดวากิจกรรมไมไดเปนอุปสรรคในการเรียนเลย เพราะ

บงบอกไดจากเกรดเฉลี่ยออกมาเพราะไดเกรด A เกือบทุกวิชา ซึ่งเราได

มีการจัดสรรเวลาอยางดี จึงทําใหการเรียนและการทํากิจกรรมสามารถ

เดินควบคูกันไปได 

 อาจารยเดียวเลาตอวา มีความภาคภูมิใจเปนอยางมากที่

จบการศึกษาจากสถาบันแหงนี ้ เพราะเปนสถาบันที ่มีความอบอุน 

โชคดีที่ได รศ.ดร.อิสสรีย มาเปนอธิการบดี เพราะทานอธิการบดีเขาถึง

ตัวนักศึกษา ซึ่งถาเปนที่อื่นเราคงไมมีโอกาสไดเขาพบทานอธิการบดี

งาย ๆ  แบบนี ้แตทีน่ีท่านอธกิารบดเีดนิไปทีห่ององคการนกัศกึษาทกุเดอืน 

จะคอยสอบถามวาองคการนกัศกึษาอยากไดอะไร กิจกรรมทีจ่ะทาํมอีะไร

บาง แลวมีอะไรใหทานชวยก็บอกใหเสนอมา ซึ่งตอนนั้นในภาพกิจกรรม

ที่ทําก็จะเปนที่ยอมรับของผูบริหาร เพราะไดมีการเสนอตอคณะ

ผูบริหารกอนแลว จึงเปนการทํางานที่สนุก อบอุน ผูใหญก็สนับสนุน 

อาจารยก็ใหความชวยเหลือ เพ่ือน ๆ ก็ใหความรวมมือเปนอยางดี 

ทุกกิจกรรมจึงสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงเปนความภาคภูมิใจเลยอยาก

กลับมาทําประโยชนใหกับสถาบันที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู

ใหกับเรา จึงกลับมาเปนอาจารยที่นี่ 

 เม่ือกลับมาทํางานในฐานะอาจารย บรรยากาศระหวางท่ีเคยศึกษา

กับในฐานะอาจารย มีความแตกตางกันอยางมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของ

ภูมิทัศน ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากเม่ือกอนมีอาคาร

ไมก่ีหลัง แตปจจุบันอาคารเรียนเกิดขึ้นเยอะมาก สวนในดานบุคลากร

ไดมีการแบงสวนงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน มีผูบริหารท่ีเยอะขึ้น 

ทั้งยังมีประสบการณ มีความรูความสามารถในการบริหารงาน 

เขามาพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารยที่พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได

ปริญญาเอก และขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษา

ที่เขามาเรียนใหออกสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ในฐานะที่ เปนรุนพี่ที่ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้  

อยากบอกวาการเรียนไมไดเปนเปาหมายสําคัญที่จะตัดสินชีวิตของใคร

วาจะสําเรจ็หรอืไมสําเรจ็ เพราะการเรยีนในรัว้มหาวทิยาลัยตองเกบ็เกีย่ว

ในทุกดาน โดยเฉพาะเรื่องสังคม เพราะถาเราไมมีสังคมวันหนึ่งเมื่อเรา

ออกไปสูสังคมการทํางานเราจะไมมีวัคซีนปองกันตัวเองเลย แตวันน้ีถา

เราเรียนแลวมีสังคมเราก็เหมือนมีวัคซีนที่คอยปองกันเรา ไมวาจะเกิด

ปญหาเรื่องอะไรก็ตาม สังคมในมหาวิทยาลัย สังคมกับอาจารย สังคมกับ

เจาหนาที่ สังคมกับเพื่อน ๆ ทุกคนจะมามีสวนเติมเต็มใหกับชีวิตของเรา

หมดเลย เพราะฉะนั้นถึงไดบอกวาการเรียนอยางเดียวก็ไมอาจพาเราไป

สูความสําเร็จได เรียนก็ตองควบคูไปกับการทํากิจกรรมหรือแมแตการ

ทํากิจกรรมอยาทําจนไมสนใจเรื่องเรียน สิ่งสําคัญคือ การแบงเวลา 

 “ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน มีการเปดกวางอิสระทางความคิด 

มกีารแขงขนักนัคอนขางสงู เพราะฉะนัน้การเรยีนในหองอยางเดยีวคง

ไมพอ ควรจะคนควาศึกษาเพิ่มเติม รูจักการเขาหองสมุด ทบทวน

บทเรยีน หากเรามคีวามรูความเขาใจในสิง่ทีเ่รยีนจบการศกึษาออกไป

ก็สามารถตอบโจทยชีวิตได เพราะทุกคนที่จบการศึกษาก็ตองการไป

ทํางานตามสายที่เราเรียนมา เพราะฉะนั้นถาไมเขาใจในสิ่งท่ีเรียนมา

ก็ไมสามารถตอบโจทยของตัวเองไดเชนกัน” อาจารเดียว กลาวทิ้งทาย

 สําหรับในอนาคต มทร.รัตนโกสินทร จะมีวาที่ด็อกเตอร

ทางวิศวกรรมศาสตรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ซึ่งจะมาเปนแรงขับเคลื่อน

ในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ดั่งคําที่วา “SMART Engineer”

จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร10
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 รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี พรอมดวย นางวัชรี จิวาลักษณ 

รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป และ ผศ.ดร.วรพร สุนทรวัฒนศิริ รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ ไดตอนรับ Dr. Eberhard Alles ผูบริหาร Chemnitz 

University of Technology ประเทศเยอรมนี และ Ms. Katrin Schulz เลขานุการ 

โดยไดมีการพูดคุยกันถึงความรวมมือทางวิชาการในดานการพัฒนาอาจารย และ

ดานงานวิจัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ณ Hilton Millennium Hotel กรุงเทพฯ

  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 คณะผูบริหารมทร.รัตนโกสินทร นําโดย 

รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี เขารวมแสดงความยินดีกับ พระเทพภาวนา

วิกรม (เจาคุณธงชัย) ในโอกาสไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร

การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 

ที่ผานมา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ 

 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจาํปการศกึษา 2554 เพือ่การเตรยีมความพรอมในการกาวสูรัว้มหาวทิยาลยัใหกบั

นักศึกษาใหม ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 

2554 โดยมีนักศึกษาจากวิทยาเขตวังไกลกังวลเขารวมงานเปนจํานวนมาก และ

เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2554 จดัข้ึน ณ หอประชมุกองทพัเรอื กรงุเทพฯ มนีกัศกึษาใหมจาก 

พืน้ทีศ่าลายา วทิยาลยัเพาะชาง และพืน้ทีบ่พติรพมิขุ จกัรวรรด ิเขารวมงานปฐมนเิทศ

กวา 2,000 คน 

ชาวบัวสวรรค รวมสืบสานงานประเพณีสงกรานต 2554

  มทร.รัตนโกสินทร จัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2554 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ หองคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา 

เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมที่แสดงออกดาน

วัฒนธรรมประเพณี สงเสริมคุณคาภูมิปญญา ตลอดจนกิจกรรมเพื่อความ

สนุกสนานเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี  ท้ังน้ีมีบุคลากรจากคณะ หนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 4 พื้นที่ รวมทั้งอาจารย ขาราชการมหาวิทยาลัย

มทร.รัตนโกสินทร ที่เกษียณอายุราชการในปนี้ มารวมกิจกรรม โดยมีผูเขารวม

งานเปนจํานวนมากเชนทุกป 

อธิการบดีฯ พบ Dr. Eberhard Alles ผูบริหาร Chemnitz University of Technology

คณะผูบริหาร มทร.รัตนโกสินทร รวมแสดงความยินดีกับพระเทพภาวนาวิกรม (เจาคุณธงชัย)

มทร.รัตนโกสินทร เตรียมความพรอมใหนองใหมกาวสูรั้ว “บัวสวรรค”

มทร.รัตนโกสินทร รวมจัดแขงขันภาษาญี่ปุนเพชรยอดมงกุฎฯ กระตุนเยาวชนเรียนรูภาษาที่ 3 

         เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2554 มทร.รตันโกสนิทร รวมกบั มลูนธิริมฉตัร และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกันจัดงานแถลงขาวการจัด

การแขงขันภาษาญ่ีปุนเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 6 ระดับนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2554 

ซึ่งจะมีการแขงขันกันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

หวงักระตุน สรางมติใิหมใหเดก็ไทยเรยีนรูภาษาญีปุ่น อกีหนึง่ภาษาเศรษฐกจิของโลก
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“อบอุน ทรงคุณคา” พิธีไหวครู มทร.รัตนโกสินทร

 องคการนักศึกษา รวมกับ กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร 

จดัพธิไีหวคร ูพรอมดวยพธิบีายศรสูีขวญั เพือ่สืบสานประเพณไีทย โดยมพีธิกีรรม

ทีแ่สดงความเคารพ และระลกึถงึพระคณุของครอูาจารยผูประสทิธิป์ระสาทวชิา

ความรูใหนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากทั้ง 4 พื้นที่เขารวมกิจกรรมอยางพรอม

เพรยีง ณ อาคารวทิยบรกิาร มทร.รตันโกสนิทร เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2554 โดย

ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี เปนประธานในพิธี

 นอกจากนี้ ไดมีพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และพิธีบายศรี

สูขวัญ เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูเขารวมพิธี และการประกวดพานไหวครู

โดยรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ไดแก คณะบริหารฯ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2 และประเภทความคิดสรางสรรค ไดแก วิทยาลัยเพาะชาง

คณะผูบริหารมทร.รัตนโกสินทร พรอมใจรวมลงนามถวายพระพร 

 ที่ ศาลา 100 ป  โรงพยาบาลศิริ ราช 

คณะผูบริหาร มทร.รัตนโกสินทร นําโดย รศ.ดร.อิสสรีย 

หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี และดร.ปราจิน เอ่ียมลําเนา 

นายกสมาคมศิษยเกามทร.รัตนโกสินทร นําแจกัน

ดอกไมทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และรวมลงนาม

ในสมุดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จากน้ันคณะผูบริหารฯ ไดเดินทางไปยังหองจุฬาภรณ 

ตึกสยามินทร ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรวม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ีขอใหพระองคทรง

หายจากพระอาการประชวร 

มทร.รัตนโกสินทร ชวนตักบาตรหนังสือ“รอยใจ เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา” พรอมสงเสริมเด็กไทยรักการอาน

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 มทร.รัตนโกสินทร รวมกับ หนังสือพิมพคม ชัด ลึก และศูนยหนังสือจุฬาฯ จัดโครงการ “ตักบาตรหนังสือ 

รอยใจ เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา” เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รวมถึงเปนการจัดกิจกรรมตามปณิธานใน

การสรางสงัคมการเรยีนรู ตระหนกัถงึความจาํเปนทีจ่ะสงเสรมิใหเดก็ไทยไดมโีอกาสอานหนงัสอืดีๆ  และสงเสรมิใหประชาชนชาวไทยรวมทําความดี

งาย ๆ  ดวยการสงมอบความรูจากหนงัสอืใหกบัเดก็ไทย โดยผูมจีติศรทัธาไดรวมบรจิาคเงนิผานการเปดรบับรจิาคทัง้ 4 พืน้ที ่ซึง่มยีอดซือ้หนงัสอืเพือ่

บริจาคกวา 50,000 บาท และนอกจากหนังสือใหมแลวยังมีผูใจบุญรวมบริจาคหนังสือเกาที่มีประโยชนแกนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 อีกเปนจํานวนมาก 

โดยหนังสือที่ไดรับบริจาคทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยไดมอบให โรงเรียนบานคําบอน อ.เจริญศิลป จ.สกลนคร



จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร14 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร14 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร14

ศาลายา
R-CIM เดินหนาสรางเครือขาย เปดหลักสูตรติวเขม SMEs ไทย เตรียมบุกตลาดเวียดนาม

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (R-CIM) 

มทร.รัตนโกสินทร นําโดย รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี และนายรพี 

มวงนนท ผูอํานวยการ R-CIM ไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการประสาน

ความรวมมือใน “โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ

การแขงขันในการเจาะตลาดตางประเทศ” หรือ MDICP-BRICP กับกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการ

มหาชน) (ITD) และบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) เพ่ือเตรียมความพรอมให

ผูประกอบการไทยทําการคาในตางประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ประกันคุณภาพ เดินหนาติวเขม SAR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 สาํนกังานประกนัคณุภาพ มทร.รตันโกสนิทร จดัโครงการประกนัคณุภาพ

การศึกษา เรื่องรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2 เพื่อใหบุคลากรมีความรู

และเขาใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ทาง สกอ. มีการ

ปรับเปลี่ยนตัวบงชี ้ที ่ใชประเมินคุณภาพ ในระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 2554

 โดยมี รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี ใหเกียรติกลาวเปดงาน ณ 

หองคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา

มทร.รัตนโกสินทร เปนเจาภาพจัดประชุมประจําเดือน อ.พุทธมณฑล

 มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา ไดรับเกียรติจาก อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปน

เจาภาพ จดัการประชมุหวัหนาสวนราชการ หวัหนาหนวยงาน ตวัแทนผูบรหิารสถานศกึษา 

ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ กาํนนั ผูใหญบาน และการประชมุคณะกรรมการรกัษา

ความมั่นคงและความสงบเรียบรอยอําเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2554 ณ หองคชาธาร มทร.รตันโกสนิทร ในการนี ้รศ.ดร.อสิสรยี หรรษาจรญูโรจน อธกิารบด ี

พรอมดวย ผศ.อาภากร บุญสม รองอธิการบดีฝายบริหาร และ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก 

รองอธิการบดี ฝายวิชาการและวิจัย ไดใหการตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน 

มทร.รัตนโกสินทร ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม 

 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา ดําเนินการจัดการตรวจ

สุขภาพนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2554 (รอบสอบตรง) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 

ณ หองประชมุคชาธาร โดยมจีาํนวนรายการทีต่รวจสขุภาพ 5 รายการ ดงันี ้1. ตรวจสุขภาพ

โดยแพทย 2. เอกซเรยทรวงอกฟลมเล็ก 3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 4. ตรวจสายตา

และตาบอดสี 5. ตรวจหาหมูเลือด           

มทร.รัตนโกสินทร ชูแนวคิด เรงสรางคณาจารย-บุคลากรเนนแบบอยางคุณธรรมจริยธรรม

 ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย มทร.รัตนโกสินทร จัดโครงการ 

“คายจริยธรรมคุณธรรม สําหรับอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา” 

ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 ณ หองคชาธาร 

มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เขารวมการอบรมเปนจํานวนมาก 



ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 151515ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

คณะผูบริหารมทร.รัตนโกสินทร แสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

       เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2554  นายประพัฒน  

โพธิวรคุณ นายกสภามทร.รัตนโกสินทร ไดรวม

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดี และ ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ กรรมการสภา

มทร.รัตนโกสินทร ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ช้ันสายสะพาย ช้ันมหาวชิรมงกุฎ 

(ม.ว.ม.) นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554 คณะผูบริหารมทร.รัตนโกสินทร รวมมอบชอดอกไมแสดง

ความยินดีแก อธิการบดี พรอมดวย นายพนม พรกุล รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และ รศ.สุวิช แยมเผ่ือน 

อาจารย 3 ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ ท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 

กองคลังรวมกับทรัพยากรมนุษย จัดอบรมงานพัสดุ

 กองคลัง รวมกับ ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย มทร.รัตนโกสินทร จัดโครงการอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพัสดุ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญา การตรวจการจางและ

การควบคุมงานกอสราง และการใชสัญญาแบบปรับราคาได (ESCALATION FACTOR) : คา K” 

ในระหวางวนัที ่2-4 พฤษภาคม 2554 ณ หองคชาธาร มทร.รตันโกสนิทร ศาลายา โดยไดรบัเกยีรติ

จาก ผศ.อาภากร บุญสม รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปดการอบรม 

“กร ทัพพะรังสี” บรรยายพิเศษ “สถานการณพลังงานของประเทศไทย”

 รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดการบรรยาย

พเิศษเรือ่ง “สถานการณพลงังานของประเทศไทย” เพือ่สรางความรู ความเขาใจวกิฤตการณ

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบัน โดยไดรับเกียรติจาก คุณกร ทัพพะรังสี 

เปนวทิยากร จดัโดย วทิยาลยัพลงังานและสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนืรตันโกสนิทร ณ หองประชมุ

คชาธาร มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

วิศวะฯ จัดอบรม “ระบบไฮดรอลิก”

 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มทร.รัตนโกสินทร

จัด “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรากฐานระบบไฮดรอลิกกับการใชงาน” 

โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี เปน

ประธานในพิธี เปดการอบรม ณ ศูนยถ ายทอดเทคโนโลยีกําลั งงาน

ของไหล (ไฮดรอลิก-นิวแมติก) และการควบคุมอัตโนมัติ  ณ อาคาร

เฉลมิพระเกยีรตฯิ มทร.รตันโกสนิทร ศาลายา โดยม ีผศ.ดร. อดุมวทิย กาญจนวรงค 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กลาวตอนรับ ในระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 

2554



จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร16 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร16 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร16

วิศวะฯ จัดปฐมนิเทศเตรียมความพรอมใหนักศึกษานองใหม

 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.รัตนโกสินทร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ปการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมคชาธาร โดยไดรับเกียรติ

จาก ผศ.ดร.อุดมวิทย กาญจนวรงค คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธานในพิธีเปด 

พรอมกบับรรยายเกีย่วกบัคณะวศิวกรรมศาสตร และใหโอวาทแกนกัศกึษาใหม ซึง่มผูีบรหิาร 

คณาจารย เจาหนาที่ คณะวิศวกรรมศาสตรเขารวมโครงการในครั้งนี้ดวย 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มทร.รัตนโกสินทร 

รวมกับ กรมการศาสนา และวัดสรอยทอง จัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม

สําหรับวิศวกรรุนใหม ดวยสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน โดยเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2554 

ไดนมินตเชญิทานพระมหาสมปอง ตาลปตุโฺต (พระวทิยากร) จากวดัสรอยทอง (พระอาราม

หลวง) แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับวิศวกร

รุนใหม” และไดรับเกยีรตจิากนายสด แดงเอยีด อธบิดกีรมการศาสนา เปนวทิยากรบรรยาย

เรื่อง “พุทธศาสนา กับวิศวกรรุนใหม” 

ชาวบัวสวรรค ปนนํ้าใจบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย

 งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร รวมกับ เหลากาชาดจังหวัด

นครปฐม ไดเชญิชวนผูใจบญุรวมบรจิาคโลหติ เพือ่ชวยชวีติเพือ่นมนษุย เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 

2554  ณ หองคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา สําหรับการบริจาคโลหิตของมหาวิทยาลัย

นั้น ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป และในปนี้เปนปแหงการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสปมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 จึงมีเหลานักศึกษา อาจารย 

และบุคลากรจากสายงานตาง ๆ มารวมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดองค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนจํานวนมาก

มทร.รัตนโกสินทรเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับวิศวกรรุนใหม ดวยสื่อธรรมะดิจิตอลออนไลน

ศึกษาดูงานกองคลัง

 คณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก ทั้ง 4 พื้นที่ ประกอบดวย วิทยาเขต

บางพระ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย 

เขาศึกษาดูงานระบบการบริหารและการดําเนินงานของกองคลัง สํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 19 คน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ มทร.รัตนโกสินทร 

ศาลายา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนจํานวนมาก

มทร.รัตนโกสินทร รวมพลังเครือขายคนรุนใหมหัวใจประชาธิปไตย รวมกับ ครอบครัวขาว 3

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา เปนแกนนํา

เชิญนองนักเรียนนักศึกษาอีก 4 สถาบัน เขารวมเปนเครือขายคนรุนใหมหัวใจ

ประชาธปิไตย ไดแก ร.ร.รตันโกสนิทรสมโภชบวรนเิวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ 

ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา และวิทยาลัย

การอาชีพพุทธมณฑล โดยมี รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี เปนผูนํา

ในการกลาวคําปฏิญาณตน พรอมรับมอบธงจากตัวแทนครอบครัวขาว 3 และสง

ตอใหกับตัวแทนเครือขายฯ นอกจากน้ีนักเรียนและนักศึกษาทั้ง 5 สถาบันไดรวม

พลังเดินรณรงคเชิญชวนใหประชาชนในชุมชนศาลายารวมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
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Mr.Kato บรรยายพิเศษ “ICT Network and Current Topics”

 เมือ่วนัที ่6 กรกฏาคม 2554 Mr.Takashi Kato จากองคการความรวมมอืระหวาง

ประเทศของญี่ปุน (JICA) ไดใหเกียรติมาบรรยายพิเศษแกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม ชั้นปที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มทร.รัตนโกสินทร ในหัวขอ Summary 

“ICT Network and Current Topics” ณ หอง 6303 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา

Successfully@RMUTR ควาอันดับ 4 จาก ROBOCUP 2011 ตุรกี

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ทีมหุนยนตกูภัย Successfully@RMUTR จาก มทร.รัตนโกสินทร ควาอันดับที่ 4 จากการแขงขัน  World 

RoboCup Rescue 2011 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีทีม iRAP_Judy จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดควา

รางวัลชนะเลิศ เปนสมัยที่ 6 โดยมีทีม Stabilize จากมทร.พระนคร ควาอันดับที่ 3 มาครอง 

ชาวมทร.รัตนโกสินทร รวมแหเทียนพรอมดวยผาอาบนําฝน เพื่อสืบสานประเพณีเขาพรรษา

 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผาอาบนํ้าฝน ประจําป 2554 เนื่องในวันเขาพรรษา เมื่อวันท่ี 

13 กรกฎาคม 2554 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีเปนประธานในพิธี 

และเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร นําโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย กาญจนวรงค คณบดี ถวายเทียนพรรษาใหแกวัดสุวรรณาราม 

อ.พุทธมณฑล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา ในชวงเขาพรรษาอ.พุทธมณฑล เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา ในชวงเขาพรรษา

ชาวมทร.รัตนโกสินทร รวมตักบาตรพระ 109 รูป เพื่อชวยเหลือพระ 3 จังหวัดชายแดนใต

 รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร 

เปนประธานในพิธีตักบาตรพระ 109 รูป และไถชีวิตโคกระบือ เน่ืองในวัน

อาสาฬหบูชา เขาพรรษา พุทธชยันตี เพื ่อชวยเหลือพระ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต 289 วัด โดยพระพรหมดิลก เจาคณะภาค 14 วัดสามพระยา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ลานหนึ่งเดียวกัน มทร.รัตนโกสินทร 

ศาลายา มีคณะผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เขารวม

กิจกรรมครั้งนี้เปนจํานวนมาก จัดโดยนักศึกษา และคณาจารยชมรมพุทธศาสตร 

มทร.รัตนโกสินทร 



จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร18 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร18 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร18

วิทยาเขตวังไกลกังวล
สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดอบรมผูประกอบการวิชาชีพธุรกิจทองเที่ยว

 นางสุภาพร บํารุงวงศ รองคณบดีงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว จัดโครงการอบรม

ผูประกอบการวชิาชพีธรุกจิทองเทีย่ว โดยมนีายชาญดาํรง ณ นคร รองอธกิารบดวีทิยาเขตวงัไกลกงัวล เปนประธานในพธิเีปด ณ หองประชมุองคการ

บริหารสวนตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2554บริหารสวนตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2554

ประชุมคณะกรรมการวิจัย WIL

 ผศ.วิวรณ วงศอรุณ รองคณบดีงานบริหารและวางแผน 

พรอมดวยนางสาวรัตนาภรณ กิตติทนงวัตร หัวหนางานหลักสูตรและ

ตําราเรียน และคณะทํางานวิจัย WIL คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การทองเที่ยว  มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล เขารวมประชุม

วิพากษหลักสูตรโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

บรูณาการการเรยีนรูกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning : WIL) 

หลักสูตรการโรงแรม ณ วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร ระหวาง

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2554

มทร.รัตนโกสินทร เสริมสรางพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใหบริการคลังประจวบฯ

 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมดวยบุคลากรสํานักงานคลัง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 15 คน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานการให

บริการ โดยมีนางสาวกาญจนพัฐ กลับทับลัง หัวหนาสาขาวิชาการโรงแรม และนางสาวสุนิษา 

รอดบุญเกิด อาจารยประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรรมการโรงแรมและ

การทองเท่ียว เปนวิทยากรบรรยาย ณ หองอาหารจัดเล้ียง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ 

มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 

การโรงแรมและทองเที่ยว จัดกิจกรรมรับนองใหม

 นางสาวทัชชกร ธนชนากานต  หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา 

พรอมดวยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและ

กิจกรรมสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2554 โดยมีผศ.บุปผา วงศพันธุทา คณบดี 

กลาวตอนรับนักศึกษาใหม ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
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มทร.รัตนโกสินทร ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยสัญจร

          รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี 

มทร.รัตนโกสินทร  พรอมดวยคณะผูบริหารและ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เขารวมประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ สัญจร ระหวางวันที่  27-29 พฤษภาคม 

2554 พร อมเข  า เย ี ่ ยมชมคณะอ ุตสาหกรรมการ

โรงแรมและการทองเที่ยว โดยมีนายชาญดํารง ณ นคร 

รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล และผศ.วิวรณ 

ว งศ อ รุณ  รอ งคณบดี ง านบริ ห า รและว า งแผน  

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ ใหการตอนรับ ณ 

หองอาหารจัดเล้ียง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม ฯ 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554  

สาขาวิชาการทองเที่ยว อบรมผูประกอบการวิชาชีพธุรกิจทองเที่ยว

 นางสุภาพร บํารุงวงศ รองคณบดีงานวิชาการและกิจการ

นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว จัดโครงการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยมีนายชาญดํารง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล 

เปนประธานในพธิเีปด มผีศ.บปุผา วงษพนัธุทา คณบด ีผอ.สนง.การทองเทีย่ว

และกีฬา ผอ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สนง.จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผอ.สนง.วัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ และนายกสมาคมธุรกิจ

ทองเที่ ยวหัวหินชะอํา  เปนวิทยากรบรรยาย ณ หองจัดเลี้ ยง 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2554

คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ รวมบรรยายเพิ่มทักษะการใชภาษาตางประเทศ

 สาํนกังานการทองเทีย่วและกฬีา จ.ประจวบครีขีนัธ ดาํเนนิ

โครงการเพิ่มทักษะการใชภาษาตางประเทศและการใหบริการของ

ผูประกอบการรานอาหารตามมาตรฐานไทย รุนที ่1 ภายใตโครงการ

พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานการทองเที่ยว ประจําป 2554 

โดยม ี  ผศ.บ ุปผา วงษ พ ันธ ุ ทา คณบด ีคณะอ ุตสาหกรรรม

การโรงแรมและการทองเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร เปนวิทยากร ณ 

หองประชุมเรือทอง โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ   ระหวาง

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2554 

 นางสาวรตันาภรณ กติตทิะนงวตัร หวัหนางานหลักสูตรและตาํราเรยีน 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาการทองเทีย่ว เพือ่ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แหงชาติ (TQF) โดยมีผศ.บุปผา วงษพันธุ ทา คณบดี เปนประธานและมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมวิพากษหลักสูตร ณ หองประชุม 2 

สํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ วิพากษหลักสูตรโรงแรมและทองเที่ยว



จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร20 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร20 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร20

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 สมาคมนักเรียนเกาบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถัมภ (สน.บน.) รวมกับ มทร.รัตนโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดงาน 

“126 ป ราตรียอนยุค บพิตรพิมุข จักรวรรดิ” ขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 ที่ผานมา โดยในปนี้ไดมีการจัดการประกวดการแตงกายแบบยอนยุค 

เพื่อเปนการสรางสีสันใหกับงานในครั้งนี้

พิตรพิมุข จักรวรรดิ
มทร.รัตนโกสินทร บพิตรฯ จัดงาน “126 ป ราตรียอนยุค บพิตรพิมุข จักรวรรดิ”

 คณะบรหิารธรุกจิ มทร.รตันโกสนิทร พืน้ทีบ่พติรพมิขุ จกัรวรรด ิ

ไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ (MBA) วชิาเอกการบญัช ีและการจดัการ รุนที ่5 ปการศกึษา 

2554 ณ หองอนกุจิวธิรู เมือ่วนัที ่16 เมษายน 2554 ซึง่มนีกัศกึษาจาํนวน 

30 คน โดยผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

เปนประธานในพิธีเปด 

 ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พรอมดวย 

นางชลธชิา พิเชษฐวณชิโชค ผอ.กองบรหิารงานบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ

และผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี ผูจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ จดัโครงการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัศกึษา 

MBA เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร 

โดยการทําบุญถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆและฟง

การบรรยายธรรม ในหัวขอ ธรรมะกับการศึกษาและการทํางาน 

จากพระสิรินันทมุนี  ผูชวยเจาอาวาสวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

มทร.รัตนโกสินทร ปฐมนิเทศนักศึกษา MBA รุนที่ 5

มทร.รัตนโกสินทร สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา MBA

 นางชูศรี ลีตะภวังค รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพซึ่งดูแลพื้นที่

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นํานักศึกษาปริญญาโท รุนที่ 5 เขารวมโครงการปรับ

พื้นฐานนักศึกษาใหม MBA เพื่อใหนักศึกษาไดมี โอกาสปรับพื้นฐาน

ความรูโดยบูรณาการศาสตรความรูดวยการนําเกมสจําลองทางธุรกิจมา

ใชในกิจกรรม ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จ.เพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.พิภพ 

อุดร เปนวิทยากรพิเศษ เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2553 และเมื่อวันท่ี 

6  พฤษภาคม 2553  ผศ . รุ จี  พา สุกรี  คณบดี  และนางชลธิ ช า 

พิเชษฐวณิชยโชค ผอ.กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  นํานักศึกษา MBA 

รุนที่ 5 เขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทสิ่งทอซาติน จังหวัดราชบุรี

คณะบริหารฯ จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา MBA รุน 5 ศึกษาดูงาน 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงขาวตราสัญลักษณ

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

พรอมมอบรางวัลชนะเลิศใหแกผูชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณฯ 

ซึ่งเปนผลงานออกแบบโดย นายศิริ หนูแดง อาจารยสาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร

เพาะชาง สืบสานความเปนไทย บมเพาะเด็กรุนใหม สานตอศิลปะปูนปน 

 วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมประติมากรไทย และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

รวมกนัจดั “การประกวดแขงขนัศลิปะปนูปนแหงประเทศไทย ครัง้ที ่11 ประจาํป 2554” ขึน้ ระหวางวนัที ่4 - 8 พฤษภาคม 2554  โดยเนนการอนรุกัษ 

วิถีชีวิตความเปนไทย ทั้งยังเปนการรวมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 

84 พรรษาอีกดวย

เพาะชาง จัดนิทรรศการ “สรางสรรคศิลปะเครื่องปนดินเผาเพื่อสังคม”

 วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร รวมกับ มูลนิธิ

หอศลิปสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ จดันทิรรศการ 

“สรางสรรคศิลปะเครื่องปนดินเผาเพื่อสังคม” โดยมีสาขาวิชา

เครื่องปนดินเผาเปนเจาภาพหลัก ซึ่งมีพิธีเปดนิทรรศการเม่ือ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 โดยดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา นายก

สมาคมศิษยเกา มทร.รัตนโกสินทร เปนประธานเปดงาน และ 

รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร 

กลาวตอนรับ สําหรับนิทรรศการไดมีการจัดแสดงในระหวางวันที่ 

5 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554 (ทุกวันเวนวันพุธ) ณ หอศิลป

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ 

เพาะชาง
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  พุทธศักราช 2554 นับ เปนปมหามงคลที่ทุกหนวยงานตาง

รวมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 

2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร (มทร.รตันโกสนิทร) 

เปนอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการเขารวมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ อันเปน

เสมือนตัวแทนของพระองคทานในพระราชพิธีตาง ๆ ท่ีอาจารยศิริ หนูแดง 

อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง 

ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้

 จากผลงาน 100 กวาชิ้น ท่ี ไดรับการสรางสรรคจาก

นักออกแบบทัว่ประเทศ มผีลงานเพยีง 3 ช้ิน ทีไ่ดถวายใหพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัวทรงคัดเลือกเหลือเพียง 1 เดียว และผลงานชิ้นนั้นเปนของ 

อ.ศริ ิหนแูดง ซึง่อ.ศริิ เลาวา ตนทราบจากเวบ็ไซตของกระทรวงวฒันธรรม

เกีย่วกบัการจดัประกวดดงักลาว ซึง่โดยสวนตวัสนใจและชอบทีจ่ะเขารวม

การประกวดการออกแบบของทุกหนวยงานที่เปดโอกาส เพราะการเขา

รวมการประกวด นอกจากเปนการฝกฝนทักษะ ความรู พัฒนาความคิด

แลว ยงัเปนการเปดโลกทศัน มมุมองของนกัออกแบบรุนใหม ๆ  เทคนคิใน

การออกแบบที่มีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยี องคความรู และกระแส

นิยม จงึมุงมัน่และตัง้ใจทีจ่ะเขารวมการออกแบบตราสญัลกัษณอยางมาก 

ออกแบบตราสัญลักษณดวยหัวใจ ถวายพอหลวง 
“ศิริ หนูแดง” อาจารยจากวิทยาลัยเพาะชาง

 “ผมเคยเขาร วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 12 ปที่แลว แตตอนนั้นไมไดเขารอบ 
หลังจากนั ้นก ็ได ศ ึกษา คนควา และติดตามการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาตลอด เพราะต้ังใจวาวันหนึ่งหาก
มกีารประกวดเกดิขึน้ จะเขารวมประกวดซึง่ครัง้หนึง่ในชวีติหากทาํงาน
แลวไดใหพระองคทอดพระเนตร แมไมไดรางวัล ก็เปนท่ีสุดของชีวิต 
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ จึงถือเปนการทํางานที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในชีวิตของนักออกแบบอยางผมที่ไดรวม ถวายความจงรักภักดี
ตอพระองคทานผานผลงาน ความคดิของผม และเมือ่ไดรางวลัชนะเลศิ 
ยิ่งเกิดความภาคภูมิใจ เปนเกียรติแกตนเอง วงคตระกูล และสถาบัน
การศึกษา เปนแรงผลักดันในการสรางสรรค ออกแบบสิ่งดี ๆ ตอไป”
 “อ.ศิริ”  ไมคาดคิดวาตนเองจะชนะเลิศการประกวด

ตราสัญลักษณในป 2554 นี้ รูเพียงแตวาการออกแบบตราสัญลักษณ

เฉลิมพระเกียรติ ลวนเปนการทํางานดวยใจแหงความจงรักภักด ี

เปนหนาทีห่นึง่ของคนไทยทีต่องถวายงานพระองคทาน ทกุขัน้ตอนตัง้แต

หาขอมูล คิดรูปแบบ สเก็ตภาพ ลงรายละเอียด เพื่อใหตราสัญลักษณสื่อ

ความหมายแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดอยางสมพระเกียรติ

 เมือ่ตดัสนิใจเขารวมการประกวด อ.ศริ ิเลาตอวา กอนทีจ่ะวาด

สเกต็ภาพ ไดนาํตราสญัลักษณในแตละรุนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

รังสรรคผลงานรังสรรคผลงานรังสรรคผลงาน
รัตนวรางค
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ได กระตายทเหมาะสม สวยงามออกมาตามรูปตราสัญลักษณ 

ดังนั้น การทํางานครั้งนี้ ทําใหรูวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

พระปรีชาสามารถดานศิลปะอยางดีเย่ียม และการทํางานศิลปะแตละคร้ัง 

ไมใชเพียงขีด ๆ เขียน ๆ สรางสรรคขึ้นมา แตตองสามารถสื่อสาร 

ถายทอดเรื่องราวผานงานศิลปะที่มีความงดงาม และถูกตองดวย” 

 “งานศิลปะ” ไมมีขอบเขต ไมจํากัด เปนการสรางสรรคตาม

ความรู ความคิด อารมณ อ.ศิริ ทิ้งทายวา การสรางสรรคงานศิลปะ

จริง ๆ แลวนั้น ตองขึ้นอยูกับความชอบและตั้งใจจริง หลายคนอาจมอง

วาตองอาศัยพรสวรรคเปนหลัก แตความจริงไมใช พรสวรรคเปนเพียง

สวนหนึ่ง สิ่งสําคัญคือพรแสวงมากกวา อยางเขาถาไมแสวงหาโอกาส 

ก็จะไมประสบความสําเร็จไดรับรางวัลที่ยิ่งใหญอยางนี้ อยากฝากเด็ก

รุนใหมที่สนใจงานศิลปะ ขอใหตั้งใจในการสรางสรรคผลงาน รูจักพัฒนา

ตนเอง และเกบ็เกีย่วประสบการณจากการเขารวมประกวด เพราะวนัหนึง่

อาจจะไดรบัเกยีรตทิีส่รางความภาคภมูใิจแกตวัเอง ครอบครวั และไดทาํ

ประโยชนแกประเทศชาต ิสวนใครทีอ่ยากเปนนกัออกแบบทีด่ ีจะตองรูจกั

คิด รูจักหาความรูมาบูรณาการ เพื่อสรางสรรคผลงานออกมา 

 จดุเริม่ตนของ “อ.ศริ”ิ ในการออกแบบตราสญัลกัษณ เกดิจาก

ความรกั ความศรทัธาตอพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ซึง่นกัศลิปะ และ

ศิลปนทุกแขนงสามารถออกแบบสรางสรรคผลงานดี ๆ ไดเชนเดียวกับ

อาจารย เพียงหากทํางานดวยใจรัก มีความมุงมั่นตั้งใจจริง เชื่อวาความ

สําเร็จไมไดไกลเกินเอื้อม 

ทรงคัดเลือก และเคยใชมาศึกษา พิจารณาดู พบวาแตละตราลวนมี

ความงดงาม และสงเสริมความเปนไทย ตราทุกตราจะบงบอกถึง

ความเปนชาติไทย เอกลักษณของความเปนไทย ท่ีมีการผสมผสาน

ระหวางศิลปะไทย และศิลปะรวมสมัย ทําใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพ

ดานศิลปนของพระองคทาน เปนครูศิลปะผูยิ่งใหญ ที่รูจักการบูรณาการ

ระหวางศิลปะไทยกับศิลปะรวมสมัยเขาดวยกัน

 ตราสัญลักษณที่  “อ .ศิ ริ ”  ไดออกแบบนั้ น  มีอั กษร

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเปนสีประจําวันพระบรม

ราชสมภพอยู กลางตราสัญลักษณ ขลิบรอบตัวอ ักษรดวยสีทอง

บนพื้นวงกลมสีนํ้าเงินลอมรอบดวยกรอบโคงเรียบสีเหลืองทอง 

หมายความวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนศูนยรวมดวงใจ

ของคนไทยทั้งชาติ ดานบนอักษรพระปรมาภิไธยเปนเลข 9 หมายถึง

พระมหากษัตริยพระองคท่ี 9 แหงพระบรมราชจักรีวงศ เลข 9 น้ัน 

อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเปนเครื่องประกอบพระบรม

ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย และเปนเครื่องหมายแหงความ

เปนสมเด็จราชาธิราช 

 ถัดลงมาดานขางซายขวาของอักษรพระปรมาภิไธย มีสายพุม

ขาวบิณฑสีทอง ซึ ่งมีส ัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู เบื ้องบน 

ดานนอกสดุเปนกรอบโคงมลีวดลายสทีองบนพืน้สเีขยีว หมายถงึสีอนัเปน

เดชแหงวนัพระบรมราชสมภพ อกีทัง้ยงัหมายถงึความมัง่คัง่อดุมสมบรูณ

และความสงบรมเย็น ดานลางอักษรพระปรมาภิไธยเปนรูปกระตาย

สีขาว กระตายนั้นทรงเคร่ืองอยูในลักษณะกําลังกาวยาง อันหมายถึง 

ปมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ตรงกับปเถาะซึ่งมีกระตายเปน

เครื่องหมายแหงปนักกษัตร โดยรูปกระตายอยูบนพื้นสีนํ้าเงิน มีลาย

กระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยภายใต

พระบรมโพธสิมภาร เบือ้งลางตราสญัลกัษณเปนแพรแถบสชีมพขูลบิทอง

เขียนอักษรสีทอง ความวา พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 “ตราสัญลักษณท่ีออกแบบตอนแรกใชครุฑไมใชกระตาย 

แตพระองคทานใหทรงใชกระตาย และกระตายที ่ใชตองมีความ

ปราดเปรียว วองไว และมีความสุข ซึ่งพระองคทรงละเอียดลออ

มากในการเลือกกระตายวาควรมีลักษณะอยางใด ดูแลวรูสึกอยางไร 

ผมจงึไดรางสเกต็กระตายมา 12 แบบ และใหพระองคเลอืก จนกระทัง่
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สานสัมพันธวิเทศ

มทร.รัตนโกสินทรรับมืออาเซียน จัดอิงลิชแคมป
วรพร สุนทรวัฒนศิริ

 อีกสี่ปขางหนา ในป 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง ณ เวลานั้นประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

จะรวมตัวกันเปนตลาดการคาเดียวกัน และมีฐานการผลิตรวมกัน โดยมี

การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี 

และภาษาที่จะใชติดตอสื่อสารกันจะไดแก ภาษาอังกฤษเปนหลัก ดังนั้น 

ภาษาอังกฤษจะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น และความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษจะเปนคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการไดงาน

ทํา รวมทั้งความกาวหนาและการประสบความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพของบุคลากร ตลอดจนจะสงผลตอความสามารถในการแขงขัน

ขององคกรดวย

 มทร.รัตนโกสินทรตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวของภาษา

อังกฤษ จึงมีนโยบายที่จะเรงสงเสริมและพัฒนาใหคณาจารยและ

เจาหนาทีข่องมหาวทิยาลยัรวมทัง้นกัศกึษามคีวามสามารถในการใชภาษา

อังกฤษเพิ่มขึ้น โดยไดจัดอิงลิชแคมป ใหแกกลุมเปาหมายดังกลาวขึ้น 

สําหรับกิจกรรมในอิงลิชแคมปนั้น จะเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ

อยางสนุกสนาน จากการเลนเกมส และฝกปฏิบัติจริงในสิ่งที่เรียนเพื่อให

ผูเขารวมโครงการมคีวามรูสกึมัน่ใจในการใชภาษาองักฤษ และมเีจตคตทิี่

ดตีอภาษาองักฤษ อนัจะสงผลใหเกดิแรงจงูใจในการพฒันาตนเองในดาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการตอไป

 ทั้งนี้ ระหวางวันที่ 23-25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยไดจัด 

English Camp for RMUTR English Instructors ท่ี หัวหิน มารควิน 

ลอจด อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยผูเขารวมโครงการ

ประกอบดวยอาจารยภาษาอังกฤษจากพื้นที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

และไดรับความรวมมือจาก Think: Education ออสเตรเลียซึ่งไดสง 

Ms. Caroline Spaans ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจาก 

Think: Class มาเปนวิทยากรพิเศษ นอกเหนือจากการมีวิทยากร

ชาวตางประเทศซึ่งเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยเอง พรอมดวย

วิทยากรชาวตางประเทศอีกหลายทานซึ่งพํานักในหัวหินมาสราง

บรรยากาศใหกิจกรรมอิงลิชแคมปสนุกสนานยิ่งขึ้น และระหวาง

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยไดจัด English Camp 2 

for RMUTR Personnel ณ นาวีภิรมย อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

โดยผูเขารวมโครงการประกอบดวยอาจารยสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีสนใจ

ภาษาอังกฤษ และเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ จากทุกพื้นที่ 

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดอิงลิชแคมปใหแกนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยูที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหวาง

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน และ

จัดขึ้นอีกครั้ งหนึ่ ง ระหวางวันที่  23-24 กรกฎาคม 2554 ณ 

พื้นที่ศาลายา สําหรับนักศึกษาจากพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

พื้นที่เพาะชาง และพื้นที่ศาลายา 

 มหาวิทยาลัยมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมอิงลิชแคมปเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและความสามารถทางภาษาอังกฤษใหแกอาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา กลุมตาง ๆ ตอไปอีก และหวังวาการจัดกิจกรรมเชนนี้ 

จะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถทางการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของประเทศไทยในอนาคตอันใกล



ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 2525

MBA บพิตรฯ จิตอาสา ชวยเด็กกําพราวัดโบสถMBA บพิตรฯ จิตอาสา ชวยเด็กกําพราวัดโบสถ
 ผูชวยศาสตราจารย รจุ ีพาสกุร ีคณบดคีณะบรหิารธรุกจิ 

มทร.รัตนโกสินทร  และ นางชลธิชา พิ เชษฐวณิชยโชค 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ นําคณาจารย

และคณะนักศึกษา MBA รุนที่ 3 และรุนที่ 4 พรอมดวย

ศิษยเการุนที่ 1 และรุนท่ี 2 จัดทํา โครงการ MBA บพิตร

จิตอาสา ชวยเด็กกําพราวัดโบสถ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 

โดยนําขาวสารจํานวน 17 กระสอบ อาหารแหง เส้ือผา ยารักษาโรค

และของใชที่จําเปนไปบริจาคใหเด็กกําพรา ณ วัดโบสถวรดิตถ 

จงัหวดัอางทอง รวมวงเงนิทีไ่ดรบับรจิาคจากนกัศกึษา คณาจารย 

ผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 

65,565 บาท

“แบกเปมาเอาบุญ” โครงการดีๆ ไมมีเอาท “สถาปตยฯ ศาลายา”

 นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยชมรมอาสาคํ้ายัน ออกคาย

อาสาพัฒนา ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ในการออกคายอาสาพัฒนาครั้งนี้ เหลานักศึกษาไดรวมกิจกรรมกับคนในชุมชนและรวมกอสราง

ศาลาประชาคม สําหรับชาวบานในชุมชนใหไดใชประโยชน ณ วัดหนองไขผํา ตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 25ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 2525252525252525252525252525

“แบกเปมาเอาบุญ” โครงการดีๆ ไมมีเอาท “สถาปตยฯ ศาลายาสถาปตยฯ ศาลายา”สถาปตยฯ ศาลายา”สถาปตยฯ ศาลายา

 นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยชมรมอาสาคํ้ายัน ออกคาย

อาสาพัฒนา ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ในการออกคายอาสาพัฒนาครั้งนี้ เหลานักศึกษาไดรวมกิจกรรมกับคนในชุมชนและรวมกอสราง

ศาลาประชาคม สําหรับชาวบานในชุมชนใหไดใชประโยชน ณ วัดหนองไขผํา ตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บัวสวรรคสัมพันธชุมชน
สราสิณี
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 ดวยแรงเราจากความตองการดานปจจัย 4 ทําใหมนุษย

ตองเดินทางจากถิ่นอาศัยไปยังพื้นที่อื่น ยิ่งหางไกลออกไปยิ่งคนพบ

สถานทีใ่หม ออๆ ซึง่ตองจดจาํหนทางเพือ่ใหเดนิทางไปและกลบัไดอยาง

ถูกตอง ความรูเกี่ยวกับทิศทางและการสังเกตจึงเกิดขึ้น ดวงอาทิตย 

ดวงดาว และชวงเวลา จงึเขามามบีทบาทอยางมากในการกาํหนดทศิทาง 

รวมทัง้ภมูลิกัษณทีม่ลีกัษณะสงูเดนแปลกตา สามารถใชเปนจดุสงัเกตจาก

ระยะไกลไดดี เชน ภูเขาสูง หรือ เกาะ มนุษยมีความคิดและจินตนาการ 

จึงมักเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นน้ันกับสิ่งท่ีคุนเคยเพื่อสรางการจดจํา เชน 

ชองเขาที่พังทลายลงมองทะลุเห็นอีกฝากเขาไดคลายกระจกสองหนา 

มนุษยยงัสามารถใชความคดิในการสรางสรรนทิานพืน้บาน โดยการนาํจดุ

สังเกตหลาย ๆ แหงมารอยเรียงเปนเรื่องราวเลาสืบทอดตอกันมาโดยใช

ความบนัเทงิเปนฉากหนาแฝงไวดวยภมูปิญญาแหงการกาํหนดทศิทางเปน

ฉากหลัง ดังนิทานพื้นบาน เร่ือง ตามองลาย ที่สั่งสมองคความรูใน

การเดินทางทางทะเลสอดคลองกับภูมิลักษณที่ตั้งอยูตามแนวชายฝง 

ซึ่งหากใครเคยฟงนิทานพื้นบานเรื่องนี้ ก็จะสามารถรูทิศทางและระยะ

ทางในการเดินเรือตามชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธไดดวย โดยนิทาน

พื้นบานเรื่องตามองลาย เริ่มจากครอบครัวของตามองลายที่มีภรรยา

และลูกสาวที่สวยที่สุดที่ชายทุกคนตางหมายปอง มีสองหนุมมาชอบพอ 

สดุทายกลายเปนความไมเขาใจกนัในครอบครวั เกดิการทะเลาะกนัใหญโต  

มกีารขวางปาเครือ่งใชในครวัเรอืนไปตกทีใ่ดกเ็กดิเปนภมูลิกัษณในบรเิวณ

นั้น  และเมื่อตัวละครลมตายก็กลายเปนภูมิลักษณบริเวณที่เสียชีวิตนั้น

เชนกัน เชน กะโหลกสําหรับตักนํ้า กลายเปนเขากะโหลก นางยมถูกฉีก

รางออกเปนสองสวน กลายเปนเกาะนมสาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

และเกาะนมสาวในจงัหวดัจนัทบรุ ีภมูลิกัษณเหลานีต้ัง้อยูกระจดักระจาย

ในพื้นที่หลายแหง มีทิศทางและระยะทางหางกันพอสังเกตเห็นไดจาก

ทะเล ชวยใหชาวประมงรูแหลงทําการประมง เสนทางเดินเรือ เชน 

ในสมัยอยุธยาถาเดินเรือจากบางนางรม (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

ขึ้นเหนือ ถาเห็นเขาเจาลาย แสดงวาเรือไดเขาเขตเพชรบุรีแลว

 นิทานพื้นบานมีอยูทั่วทุกจังหวัด มักแฝงไวดวยความสัมพันธ

ระหวางการดาํเนนิชวีติและภมูลิกัษณในทองถิน่ สามารถสรางประโยชน

เพื่อการดํารงชีวิต และยังสามารถนํามาใชในกิจกรรมการทองเที่ยว

ไดอีกดวย โดยใชนิทานพื้นบานเปนเรื่องเลาในการอธิบายภูมิลักษณท่ี

นักทองเที่ยวเห็นอยูตรงหนา แลวจินตนาการตามเรื่องเลา เปนเทคนิค

วิธีหนึ่งในการทําหนาที่ของมัคคุเทศก สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

นักทองเที่ยว ซ่ึงนอกจากจะไดรับความบันเทิงจากนิทานแลว ยังไดรับ

ความรูเกีย่วกบัภมูศิาสตรอนัเปนภมูปิญญาทีบ่รรพชนไดสรางไวเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมใหแกทองถิ่น ที่คนรุนหลังควรอนุรักษและใชประโยชนใน

การประชาสัมพันธขอมูลทองถิ่นสืบตอไป

ดนัย วินัยรัตน

จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร26

 ดวยแรงเราจากความตองการดานปจจัย 4 ทําใหมนุษย

ตองเดินทางจากถิ่นอาศัยไปยังพื้นที่อื่น ยิ่งหางไกลออกไปยิ่งคนพบ

สถานทีใ่หม ออๆ ซึง่ตองจดจาํหนทางเพือ่ใหเดนิทางไปและกลบัไดอยาง

ถูกตอง ความรูเกี่ยวกับทิศทางและการสังเกตจึงเกิดขึ้น ดวงอาทิตย 

ดวงดาว และชวงเวลา จงึเขามามบีทบาทอยางมากในการกาํหนดทศิทาง 

รวมทัง้ภมูลิกัษณทีม่ลีกัษณะสงูเดนแปลกตา สามารถใชเปนจดุสงัเกตจาก

ระยะไกลไดดี เชน ภูเขาสูง หรือ เกาะ มนุษยมีความคิดและจินตนาการ 

จึงมักเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นน้ันกับสิ่งท่ีคุนเคยเพื่อสรางการจดจํา เชน 

ชองเขาที่พังทลายลงมองทะลุเห็นอีกฝากเขาไดคลายกระจกสองหนา 

มนุษยยงัสามารถใชความคดิในการสรางสรรนทิานพืน้บาน โดยการนาํจดุ

สังเกตหลาย ๆ แหงมารอยเรียงเปนเรื่องราวเลาสืบทอดตอกันมาโดยใช

ความบนัเทงิเปนฉากหนาแฝงไวดวยภมูปิญญาแหงการกาํหนดทศิทางเปน

ฉากหลัง ดังนิทานพื้นบาน เร่ือง ตามองลาย ที่สั่งสมองคความรูใน

การเดินทางทางทะเลสอดคลองกับภูมิลักษณที่ตั้งอยูตามแนวชายฝง 

ซึ่งหากใครเคยฟงนิทานพื้นบานเรื่องนี้ ก็จะสามารถรูทิศทางและระยะ

ทางในการเดินเรือตามชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธไดดวย โดยนิทาน

พื้นบานเรื่องตามองลาย เริ่มจากครอบครัวของตามองลายที่มีภรรยา

และลูกสาวที่สวยที่สุดที่ชายทุกคนตางหมายปอง มีสองหนุมมาชอบพอ 

สดุทายกลายเปนความไมเขาใจกนัในครอบครวั เกดิการทะเลาะกนัใหญโต  

มกีารขวางปาเครือ่งใชในครวัเรอืนไปตกทีใ่ดกเ็กดิเปนภมูลิกัษณในบรเิวณ

นั้น  และเมื่อตัวละครลมตายก็กลายเปนภูมิลักษณบริเวณที่เสียชีวิตนั้น

เชนกัน เชน กะโหลกสําหรับตักนํ้า กลายเปนเขากะโหลก นางยมถูกฉีก

รางออกเปนสองสวน กลายเปนเกาะนมสาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ

และเกาะนมสาวในจงัหวดัจนัทบรุ ีภมูลิกัษณเหลานีต้ัง้อยูกระจดักระจาย

ในพื้นที่หลายแหง มีทิศทางและระยะทางหางกันพอสังเกตเห็นไดจาก

ทะเล ชวยใหชาวประมงรูแหลงทําการประมง เสนทางเดินเรือ เชน 

ในสมัยอยุธยาถาเดินเรือจากบางนางรม (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

ขึ้นเหนือ ถาเห็นเขาเจาลาย แสดงวาเรือไดเขาเขตเพชรบุรีแลว

 นิทานพื้นบานมีอยูทั่วทุกจังหวัด มักแฝงไวดวยความสัมพันธ

ระหวางการดาํเนนิชวีติและภมูลิกัษณในทองถิน่ สามารถสรางประโยชน

เพื่อการดํารงชีวิต และยังสามารถนํามาใชในกิจกรรมการทองเที่ยว

ไดอีกดวย โดยใชนิทานพื้นบานเปนเรื่องเลาในการอธิบายภูมิลักษณท่ี

นักทองเที่ยวเห็นอยูตรงหนา แลวจินตนาการตามเรื่องเลา เปนเทคนิค

วิธีหนึ่งในการทําหนาที่ของมัคคุเทศก สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

นักทองเที่ยว ซ่ึงนอกจากจะไดรับความบันเทิงจากนิทานแลว ยังไดรับ

ความรูเกีย่วกบัภมูศิาสตรอนัเปนภมูปิญญาทีบ่รรพชนไดสรางไวเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมใหแกทองถิ่น ที่คนรุนหลังควรอนุรักษและใชประโยชนใน

การประชาสัมพันธขอมูลทองถิ่นสืบตอไป

ทัศนปญญา

การใชนิทานพื้นบานสื่อความหมาย
ภูมิลักษณทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
การใชนิทานพื้นบานสื่อความหมาย
ภูมิลักษณทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
การใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมาย

ดนัย วินัยรัตน

ทัศนปญญาทัศนปญญาทัศนปญญาทัศนปญญาทัศนปญญา

การใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมายการใชนิทานพื้นบานสื่อความหมาย

ทัศนปญญาทัศนปญญา



ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 2727ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 2727272727272727ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

โรคหลอดเลือดแดงหัวใจ

 โรคหลอดเลือดหัวใจเปนสาเหตุการเสียชีวิตท่ีสําคัญทั่วโลก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนา โรคน้ีเก่ียวของกับการแข็งตัว

ของหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการเสียชีวิตแลวยังเกิดความผิดปกติของ

รางกาย ทําใหคุณภาพชีวิตตํ่าลงอีกดวย ทําใหตองเสียคาใชจายมหาศาล

ในการตรวจและการใชยาที่มีราคาแพง เมื่อผูปวยเริ่มมีอาการ โรคมักจะ

ลกุลามไปไกลเสยีแลว (เจบ็ ปวด แนนหนาอกทางแถบซาย) จากการตรวจ

คลื่นหัวใจประจําป อาจจะไมสามารถวิเคราะหโรคไดก็มีไมนอย

 รายงานจากองคการอนามัยโรคป ค.ศ.2007 สาเหตุการตาย

จากโรคหลอดเลือดหัวใจพบถึง 33.7% ของสาเหตุตายทั ้งหมด 

และ 3 ใน 4 ของผูเสียชีวิตอยูในประเทศท่ีมีรายไดตํ่าหรือปานกลาง 

ประชากรเหลานี้ไมสามารถเขาถึงการรักษาอยางเต็มที่ หรือดูแลตัวเอง

ตามคําแนะนําของแพทย เพื ่อทําใหโรคลุกลามชาลง การแข็งตัวของ

หลอดเลือดแดงหัวใจ จะคอยเปนคอยไปทีละนอย และจะเริ่มตน

เปนตั้งแตอายุยังนอย เริ่มตนจากการสะสมของไขมัน รวมทั้งเซลลอีก

หลายชนิดที่ใตผนังของเซลลหลอดเลือดแดง เปนเวลานาน และจะ

พอกพูนมากขึ้นตามลําดับ ทําใหผนังหลอดเลือดแข็งตัว และมีขนาดเล็ก

ลงไปเรื่อย ๆ  ธรรมชาติของรางกายจะชวยทําใหสวนของหลอดเลือดแดง

ที่ไมแข็งตัว ตีบ ขยายใหญขึ้น เพื่อชดเชยกับสวนที่ตีบ 

 สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคนี้มีหลายประการดวยกัน นับตั้งแต

ผู ท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ อวน 

พุงโตมาก ความเครียด สภาพจิตใจท่ีไมปกติ ดื่มสุราประชา ขาดการ

ออกกําลังกาย พันธุกรรม ไขมันในเลือดที่สูง Cholesterol  ที่เริ่มเกาะ

ผนังหลอดเลือดแดงทําลายผนังหลอดเลือดแดง พบเปนสาเหตุสําคัญ 

คนไขที่เปนหลอดเลือดหัวใจจะมีไขมันตัวนี้สูงถึง 56% ทําใหเสียชีวิต

ปละถึง 4.4 ลานคนทั่วโลก

 การปองกนัมใิหเกดิหลอดเลอืดหวัใจแขง็ตวั ตบีตนั จนหวัใจวาย 

เสียชีวิตกะทันหัน มีหลายวิธีดวยกัน ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีวิธีการ

ตรวจพิเศษ สามารถทํานายการเกิดโรคนี้แตเนิ่น ๆ ดําเนินการปองกัน 

และรักษา ทําใหอัตราการตายลดลง เขาทํากันมา 20 ปแลว

 กุญแจสําคัญในการปองกันโรคนี้ คือ ตองพยายามลดและเลิก

เหตชุกัจงูทีส่าํคญัใหหมดไปใหได ซึง่ไดแกการเลกิสบูบหุรีท่นัท ีลดอาหาร

เคม็ (รบัประทานไดวนัละ 5-6 กรมั) ลดนํา้หนกัตวัลงใหได ออกกาํลงักาย

สมํา่เสมอ คมุเบาหวาน และโรคความดนัโลหติใหลงมาอยูในเกณฑทีแ่พทย

กําหนด ใหยาลดไขมันสวนเกิน การใหยาตานเกล็ดเลือด (โดยแพทย) 

ถาทาํไดตามเปาหมายแบบนี ้ขอรบัรองวาคณุภาพชวีติของทานท้ังหลาย

จะตองดีขึ้นแนนอน คุมคากวาที่ตองปวยเปนโรคนี้ ตองเสียเงินในการ

ตรวจ เสียเงินคาหมอ คายา คาตองไปรักษาตัวในโรงพยาบาล ใน CCU 

เปนไหน ๆ

หนาตางความรูหนาตางความรู

 สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคนี้มีหลายประการดวยกัน นับตั้งแต

ผู ท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ อวน 

พุงโตมาก ความเครียด สภาพจิตใจท่ีไมปกติ ดื่มสุราประชา ขาดการ

ออกกําลังกาย พันธุกรรม ไขมันในเลือดที่สูง Cholesterol  ที่เริ่มเกาะ

โรคหลอดเลือดแดงหัวใจ
นายแพทยบุญทรง วีสกุล



จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร28 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร28 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร28

 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทรฉบับนี้ จะพาเดินทางไกลไปรูจัก

กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร (มทร.รตันโกสนิทร) 
วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ซึง่มทีีต่ัง้อยูทีอ่าํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

แตเดมิวทิยาเขตวงัไกลกงัวลไดมกีารประกาศจดัตัง้ขึน้ในนามของสถาบนั

เทคโนโลยีราชมงคล เปนแหงท่ี 30 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2533 

การจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลเปนไปอยางรวดเร็ว และมีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 ไดมีการปรับเปล่ียน

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 และวิทยาเขตวังไกลกังวล ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ 

มทร.รัตนโกสินทรอยางเต็มตัว โดยไดรับความชวยเหลือและสนับสนุน

จากบุคคลสําคัญ คือ คุณขวัญแกว วัชโรทัย รองราชเลขาธิการสํานัก

พระราชวังฝายกิจการพิเศษ ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการ

บริหาร และผูจัดการของโรงเรียนวังไกลกังวล 

 มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล มีสถานที่ตั้งหลาย

แหงดวยกัน โดยแบงออกเปน 4 เขตพื้นที่ ซึ่งเขต 1 นั้น ตั้งอยูบริเวณ

พระราชวังไกลกังวล บริเวณนี้นับเปนจุดเริ่มตนแหงแรกของวิทยาเขต

วังไกลกังวล เนื่องจากไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ใหใชสถานที่บางสวนของโรงเรียนวังไกล

กังวลเปนที่ตั้ง โดยระยะเริ่มตนไดใชเปนสถานที่เรียนของนักศึกษาสาขา

วิชาการทองเที่ยว การโรงแรม และสาขาวิชาดานบริหารธุรกิจท้ังหมด 

แตในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่ทรงเนนความสําคัญของการศึกษาแกประชาชนโดยไมมี

ขอจํากัดอยางทั่วถึง มทร.รัตนโกสินทร จึงไดรวมกับ มูลนิธิทางไกลผาน

ดาวเทยีม และ มทร.อกี 8 แหง จดัการเรยีนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

โดยมสีาํนกังานการศกึษาทางไกล เปนผูประสานดาํเนนิการ ณ สาํนกังาน

เขต 1 ในเขตพระราชฐานแหงนี้
 ถัดจากพระราชวังไกลกังวลไปทางทิศใตประมาณ 12 กม. 

เราก็จะมาถึงบริเวณ บานราชมงคลชมคลื่น ติดกับชายทะเลใกลกับ

เขาตะเกียบ เปนท่ีต้ังของเขต 2 ซ่ึงปจจุบันกําลังกอสรางเพ่ือใชเปนสถานท่ี

ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

ซึง่มอีปุกรณ และสภาพแวดลอมทัว่ไปเชนเดยีวกบัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

เชน หองพัก หองอาหาร สระวายนํ้า หองครัวรอน หองครัวเย็น โดยใชงบ

ประมาณกวา 300 ลานบาท 

 จากเขต 2 ที่น้ีเราก็มาทําความรูจักกับเขต 3 กันบางนะคะ 

เขตนี้ตั้งอยูบริเวณเขาพิทักษ หางจากพระราชวังไกลกังวลประมาณ 

8 กม. โดยแยกจากถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตก เปนสถานที่เรียน

ของกลุมสาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรม และมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตรอีกดวย นอกจากนี้ไดมีบริการ 

หองอาหารจัดเลี้ยง สาขาวิชาการโรงแรม ไวสําหรับจัดประชุมสัมมนา 

หรือจัดเล้ียงสังสรรค แกหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อรองรับ

การฝกงานของนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม

เขต 2

เขต 2เขต 1

พากินพาเที่ยว
กลวยไข

เที่ยวรื่นรมย ชื่นชม วิทยาเขตวังไกลกังวล



ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554 292929ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

ขาไกซุปเปอร

ทอดมันปลากรายแท

 มาปดทายกันดวย เขต 4 ซึ่งตั้งอยูบริเวณสวนสน หางจาก

พระราชวงัไกลกงัวล ไปทางทศิใตประมาณ 13 กม. เปนทีต่ัง้ของสาํนักงาน

วิทยาเขตวังไกลกังวล มีหนาที่บริหารงานวิทยาเขต และจัดการศึกษา

ทางดานชางอตุสาหกรรม ดานบรหิารธรุกจิ และวศิวกรรม โดยมสีิง่อาํนวย

ความสะดวกมากมาย เชน หองสมุดอันทันสมัย สนามกีฬา หองประชุม

ขนาดใหญ เพื่อรองรับกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาเขตวังไกลกังวล 

แตตางกันตรงที่ทานแลวไมอวนแถมอรอยแบบเพื่อสุขภาพอีกดวย อีก

เมนูประจํารานที่ใครมาก็ตองสั่ง ขาไกซุปเปอร ที่ทางรานตมขาไกให

เปอยจนแทบละลายในปาก บวกกับนํ้าซุปรอน ๆ รสชาติจี๊ดจาดถึงใจ

สุด ๆ และอีกเมนูที่ไมธรรมดาก็คือ ไสออนผัดพริกไทยดํา เพราะการ

ที่เอาพริกไทยดํามาผัดกับไสออนนั้นทําใหชวยดับกล่ินคาวไดเปนอยางดี 

แถมพริกไทยดํายังเปนสมุนไพรที่ทําใหเลือดลมเดินไดสะดวก และชวย

กระตุนระบบเผาผลาญใหทํางานดี จึงเปนอีกหน่ึงเมนูที่ไมธรรมดาตาม

คอบเซ็ปของรานนี้จริง ๆ 

 นอกจากน้ีทางรานยังมีอาหารรสเด็ดอีกมากมาย ไมวาเปน 

กะหลํา่ปลทีอดนํา้ปลา เอน็หอยทะเลผดัฉา ทอดมนัปลากรายแท ฯลฯ  

การเดินทางไปยังรานรถไฟดนตรีหัวหิน ก็เริ่มจาก มทร.รัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 3 ตรงไปขามทางรถไฟแลวเลี้ยวซายประมาณ 

100 เมตร จะพบรานรถไฟดนตรีหัวหินอยูทางดานซายมือและขวามือ

ทั้ง 2 ฝงระหวางถนนคะ ออ! ยังมีเรื่องที่ไมธรรมดาอีกเรื่องหนึ่ง คือ 

เด็กเสิรฟของรานนี้ตองเสิรฟอาหารโดยการขามถนน เพราะครัวกับโตะ

รับประทานอาหารของลูกคาอยูกันคนละฝงถนน รถที่สัญจรไปมาก็มี

มาก ลูกคาที่มาใชบริการความอรอยตางก็นั่งลุนกันไปวาอาหารจะมาถึง

โตะหรือไม เด็กเสิรฟก็ตองใชความระมัดระวังในการขามถนนเปนอยาง

มาก เพื่อที่จะสามารถนําอาหารมาเสิรฟถึงมือลูกคาไดอยางปลอดภัย

เรียกไดวาไมธรรมดาจริง ๆ

 พามากนิมาเทีย่วรบัลมชมววิไกลถงึหวัหนิเลย สวนฉบบัหนาเรา

จะพาเขาเมอืงหลวงไปเทีย่วชมพืน้ทีบ่พติรพมิขุ จกัรวรรด ิซึง่เปนสถาบนั

ที่มีประวัติศาสตรที่ยาวนานกวา 126 ป คอยติดตามบรรยากาศเมืองกรุง

กันตอในฉบับหนานะคะ

เห็ดแดดเดียว

ไสออนผัดพริกไทยดํา

กะหลําปลีทอดนํ้าปลา

 เอ็นหอยทะเลผัดฉา

เขต 4

เขต 3

 เมื่อรูจักกับมทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้ง 4 เขต

แลว เรามาตอกันดวยของอรอย ๆ ดีกวา มาถึงหัวหินทั้งทีตองพาไปชิม

อะไรที่ไมธรรมดาสักหนอย ซึ่งรานนี้มีคอนเซ็ปเกไกวา “รานธรรมดา...

ที่ไมธรรมดา” อยูไมใกลไมไกลจาก มทร.รัตนโกสินทร วังไกลกังวล 

เขต 3 ของเรานี่เอง รานนี้มีชื่อวา รานรถไฟดนตรีหัวหิน เน่ืองจาก

ตัง้อยูเลยีบทางรถไฟ และบรรยากาศภายในรานมเีพลงเพราะ ๆ  ใหฟงกนั

เพลิน ๆ  ดวยคะ ซ่ึงเจาของราน

คือ คุณสมเจต เสมาทอง หรือ

ที่ชาวหัวหินเรียกกันติดปาก

ก็คือ “เฮียเจต” อดีตเคยเปน

นกัรองและนกัดนตรมีอือาชพี

มากอน จึงไดคัดเพลงเพราะ ๆ  

มาใหลูกคาไดฟงไปพรอมกับ

ทานอาหารอรอย ๆ  ฝมอืพีป่ม 

รัชนี ชัยสงคราม กุกประจํา

รานและภรรยาของเฮียเจต เรียกวาเปนการผสมผสานความลงตัวที่ไม

ธรรมดาจริง ๆ เอาละ เรามาเรียกนํ้ายอยดวยเมนูแรกกันเลยดีกวากับ

เห็ดแดดเดียว พี่ปมบอกกับเราวา เมนูนี้ไดคัดเอาเห็ดนางฟาขนาดบาน

ไดที่มาคลุกเคลากับเครื่องปรุงเหมือนกับการทําหมูแดดเดียวเปะเลย



เรื่องเลา...จากสาววัยเจ็ดสิบ
 Modern Grandma

เรื่องเลา...จากสาววัยเจ็ดสิบ
Modern Grandma

 สวัสดีคะ เจอกันอีกแลวนะคะในโลกของตัวหนังสือบนหนา

กระดาษที่คุณยายกําลังหลงใหลไดปลื้มอยู ถึงแมวากระแสขาวทองโลก

อินเตอรเน็ตและสังคมออนไลนกําลังเปนที่นิยมและกลายเปนสวนหนึ่ง

ของชวีติประจาํวนัในสงัคมไทยไปแลว ดเูหมอืนวา...ถาไมเลนเฟสบุคหรอื

เลนเฟสบุคไมเปน  พรุงนี้จะคุยกับใครไมรูเรื่อง....ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

เมื่อไหร อยางไร และทําไม จะมารวมอยูในโลกของอินเตอรเน็ต และ

สามารถรับรูไดในเวลาพริบตา  ดวยเหตุนี้ทําใหคุณยายตองผิดสัญญากับ

ทานผูอาน ขออนุญาตหยุดพักเรื่องเลาในอดีต...รวมทองอินเตอรเน็ต 

และเลนเฟสบุคตามเทรนด ใหกับนิคเนม “Modern Grandma” 

 ขอยอนอดีตไปประมาณ ป พ.ศ. 2539 หรือประมาณ 15 ป

มาแล ว  ผูนําของกระทรวงศึกษาธิการในยุคน้ัน มีนโยบายออกมา

ชัดเจนวา ใหผูบริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขาฝกปฏิบัติ

เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรควบคูกับงานประชาสัมพันธ เพราะเล็งเห็น

วาจําเปนสําหรับนํามาบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอเรื่องเทคโนโลยีดาน

คอมพิวเตอรกับงานประชาสัมพันธ จึงเกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

และคณุยายเปนหนึง่ในจาํนวนผูเขารวมสมัมนา 40 คนดวย  สาํหรบัหวัขอ

การประชาสัมพันธนั้น คุณยายพอมีประสบการณอยูบาง  แตเทคโนโลยี

ดานคอมพวิเตอรนีซ่ขิองใหมจรงิ ๆ  แมแตจะเปดเครือ่งยงัไมเปนเลยคะ...

ฮา ฮา ฮา

 ผูเขารวมสัมมนาทุกคน ไมมีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรมากอน 

ฉะนัน้กอนเขาชัน้เรยีนอาจารยผูสอนไดขอรองใหเกบ็อายจุรงิไวหนาหอง 

เหลืออายุไวแค 6 ขวบ เขาชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อสะดวกกับอาจารยผูสอน

นั่นเอง

 การเรยีนเริม่ตัง้แตเปดเครือ่ง เชตเครือ่ง การเขาหาขอมลู ฯลฯ 

ซึง่ทกุคนตองทาํพรอม ๆ  กนัทกุขัน้ตอน จงึมเีรือ่งขาํ ๆ  เกดิขึน้เสมอ บางครัง้

เครือ่งเกดิดบัขึน้มา ตองยกมอืใหอาจารยไปชวยเปดใหใหม และระหวาง

น้ันทุกคนตองหยุดรอจนกวาอาจารยจะบอกใหเริ่มตนใหมพรอม ๆ 

กันอีกครั้ง! โชคดีทั้ง 40 คนที่เขารวมสัมมนามีอายุใกลเคียงกัน จึงไม

สรางความกดดนัมากนกั แตคณุยายกร็ูสกึทกุขใจเปนบางครัง้วา ทาํไมจงึ

เปนไมแกดัดยากถึงเพียงนี้ ! ก็พยายามปลอบใจตัวเองวา เปนเพราะวัย

ละมัง้ทีเ่ลอืกจะจดจาํเฉพาะสิง่ทีเ่ปนอดตี  แตเทคโนโลยใีหม ๆ  จะเลอืก

ไมจํา คิดไดเชนนี้กําลังใจก็มาอีกโขทีเดียวคะ

 มาถึงวันนี้...ทําใหรับรูวา อายุไมใชอุปสรรคในการเรียนรู

เทคโนโลยีใหม ๆ ขอใหเปดใจ ใฝรู และอดทน รวมถึงยอมรับความ

สามารถเฉพาะทางของอาชีพนักคอมพิวเตอรเพราะส่ิงน้ีแหละท่ีชวยลด

การบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานของคุณยายในเวลาตอมา

 และนี่คือ แรงบันดาลใจจนทําใหคุณยายอาจหาญมาเลน

เฟตบุคในวันนี้ !!!

 วาว!! หนากระดาษหมดพอดี สัญญาวาฉบับหนาจะมาเลา

วาการเลนเฟสบุคนั้น ทั้งสนุก สุขใจ และคลายเหงาไดอยางวิเศษ

เชียวคะ (อยาลืมมา add เปนเพื่อนกับคุณยายในเฟสบุคนะคะ)

เรียนรูสังคมออนไลน งายนิดเดียว

จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร30 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร30 จุลสารราชมงคลรัตนโกสินทร30



“จะเปนผูรูเหตุผล จะถอมตนบนศักดิ์ศรี จะสมานสามัคคี 

จะเปนท่ีไววางใจ สํานึกรับผิดชอบ ภายใตกรอบอันโปรงใส สืบสาน

สังคมไทย ปญญาไวใหแผนดิน” นี้คือ คําปรัชญาขององคการนักศึกษา 

มทร.รัตนโกสินทร โดยมี นายอภิชัย หวยศรีจันทร หรือ นองเยน 

นักศกึษาคณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร 

วิทยาเขตศาลายา ทําหนาที่นายกองคการนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2554 คนใหมลาสุด

 ดวยความตัง้ใจทีจ่ะทาํกจิกรรมทีม่ปีระโยชนตอเพือ่นนกัศึกษา

ดวยกนั โดยเยนเลาถงึแรงบนัดาลใจทีเ่ขามาทาํงานในองคการนกัศกึษาวา 

ภายในรั้วมทร.รัตนโกสินทรมีหลายสิ่งหลายอยางใหเรียนรู และอยากใช

ชีวิตในชวงการเปนนักศึกษาใหคุมคาที่สุด หลังจากที่ชวงป 1 กลายเปน

เดก็ตดิเกมสไมยอมเรยีนหนงัสอื จนกระทัง่ไดมโีอกาสทาํกจิกรรมรบันอง

ตอนป 2 ทุกอยางในชีวิตเปลี่ยนไป จากรวมแกงคเลนเกมส กลายเปน

รวมแกงคทาํกจิกรรม จนกระทัง่ไดรบัคดัเลอืกใหรบัหนาทีน่ายกองคการ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554

 นายอภิชัย กลาวตอไปวา บทบาทหนาที่ขององคการนักศึกษา 

มทร.รัตนโกสินทร คือ ดูแลกิจกรรมภาพรวมของนักศึกษาทุกพื้นที่ 

ทั้ง 4 วิทยาเขต ไมวาจะเปน พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

วิทยาลัยเพาะชาง และวิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งนโยบายกิจกรรม

สวนใหญของ มทร.รัตนโกสินทร มุงเนนจิตสาธารณะ ดึงนักศึกษาใหรวม

ทํากิจกรรมเพื่อสังคม จุดประกายความคิดสรางสรรค สรางความผูกพัน

ใหกับนักศึกษาทุกรุน ทุกพื้นที่

 โดยในปการศึกษา 2554 นี้ ไดจัดทําโครงการใหม ๆ หลาย

โครงการ เชน กิจกรรมรัตนโกสินทรสานสัมพันธพื้นบาน กิจกรรม

รัตนโกสินทรอาสาพัฒนา โดยมีวิทยาเขตวังไกลกังวลเปนผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมลับสมองประลองความรู พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เปน

ผูรบัผิดชอบ และกจิกรรมละครเวท ีSpirit on stage รบัผิดชอบโดยวทิยาลยั

เพาะชาง สวนกิจกรรมหลัก ๆ อยาง พิธีฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

พิธีไหวครู กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ฯลฯ จะจัดขึ้นที่พื้นที่ศาลายา 

และคาดวาในอนาคตจะจัดโครงการรวมกับชุมชนในทองถิ่นอีกดวย

 ดวยบทบาทหนาทีห่วัเรอืใหญในการดแูลกจิกรรมของนกัศกึษา 

มทร.รัตนโกสินทร นอกจากความภูมิใจที่อภิชัยไดรับแลว ประสบการณ

ในการทํางานรวมกับผูอื่น สอนใหเขาเติบโตเปนผูใหญมากขึ้น และยอม

อุทิศเวลาสวนตัว เพื่อทํางานใหกับสวนรวม

 “ผมไดเรียนรูการทํางานรวมกับคนหมูมาก พบเจอปญหา

หลายรปูแบบ ทาํใหเรารูจกัคาํวา อดทน และรูจกัแบงเวลาระหวางการ

เรียนและทํากิจกรรม หากผลของการทํางานดี แตการเรียนแย ก็ไมได

ทําใหผมภูมิใจ อาจจะรูสึกดี แตก็ยังไมเต็มที่ ดังนั้นผมจะตองแสดงให

ทุกคนเห็นวา การทํากิจกรรมในบทบาทขององคการนักศึกษา จะตอง

มีการเรียนที่ดี กิจกรรมเดน”

 “อยากฝากถึงเพื่อน ๆ นักศึกษาดวยกันวา ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยมีหลายส่ิงหลายอยางใหเราไดเรียนรู การเรียนหนังสือใน

หองเรียนอยางเดียวไมพอแลว เราจะตองทํากิจกรรมเพื่อเรียนรูชีวิตจริง

นอกหองเรียนดวย หลายคนวาทํากิจกรรมแลวทําใหเราเรียนไมเต็มที่ 

ที่จริงถารูจักแบงเวลา รูจักแยกแยะความสําคัญ ก็คงไมมีปญหาอะไร ถา

เราตัง้ใจจะทาํใหสําเรจ็ ดงันัน้ผมจงึเช่ือมัน่วาการทาํกจิกรรม ไมไดเปนสิง่

ทีบ่ัน่ทอนเวลาใหเราเรยีนไดนอยลง แตการทาํกจิกรรมคอืการบรหิารเวลา

ที่จะทําใหเราเรียนรูชีวิตจริงไดมากขึ้น” นายอภิชัยกลาวทิ้งทาย 

เปดใจคน
เกง

เปดใจคน
เกง

“อภิชัย หวยศรีจันทร” นายกองคการนศ.มทร.รัตนโกสินทร ป'54“อภิชัย หวยศรีจันทร” นายกองคการนศ.มทร.รัตนโกสินทร ป'54

มีการเรียนที่ดี กิจกรรมเดน”

 “อยากฝากถึงเพื่อน ๆ นักศึกษาดวยกันวา ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยมีหลายส่ิงหลายอยางใหเราไดเรียนรู การเรียนหนังสือใน

หองเรียนอยางเดียวไมพอแลว เราจะตองทํากิจกรรมเพื่อเรียนรูชีวิตจริง

นอกหองเรียนดวย หลายคนวาทํากิจกรรมแลวทําใหเราเรียนไมเต็มที่ 

ที่จริงถารูจักแบงเวลา รูจักแยกแยะความสําคัญ ก็คงไมมีปญหาอะไร ถา

เราตัง้ใจจะทาํใหสําเรจ็ ดงันัน้ผมจงึเช่ือมัน่วาการทาํกจิกรรม ไมไดเปนสิง่

ทีบ่ัน่ทอนเวลาใหเราเรยีนไดนอยลง แตการทาํกจิกรรมคอืการบรหิารเวลา

ที่จะทําใหเราเรียนรูชีวิตจริงไดมากขึ้น” นายอภิชัยกลาวทิ้งทาย 
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