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พิธีเปดประติมากรรม และบทกวี  “หนึ่งเดียวกัน” 

สัญลักษณ มทร.รัตนโกสินทร ผลงานศิลปนแหงชาติ 

ผลงานประวัติศาสตร ์์๒

  

  

  

  

     เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดพิธีเปดงานประติมากรรม 

“หน่ึงเดียวกัน” สัญลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงออกแบบสรางสรรคโดย ดร. กมล ทัศนาญชลี  ศิลปนแหงชาติ

 สาขาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยบทกวีที ่จารึกไว้ประกอบประติมากรรม โดยคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ณ ลานประติมากรรม มทร.รัตนโกสินทร โดยนางปริศนา พงศทัดศิริกุล 

ผูอํานวยการสํานักงานศิลปะรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานในพิธีเปดงาน มีผูใหเกียรติเขารวม

งานเปนจํานวนมาก อาทิ อ.ประเทือง เอมเจริญ ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ศาสตราจารยเดชา วราชุน 

ศิลปนแหงชาติ คณะศิลปนชาวตางชาติ และผูบริหารสวนทองถิ่น พรอมดวยคณาจารย และเจาหนาที่

ของมหาวิทยาลัยฯ การสรางประติมากรรมเอกชิ้นนี้ เกิดจากแนวคิดของ รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ตองการสรางสัญลักษณเพื่อเปนตัวแทนของ

มหาวิทยาลัย ที ่จะรวมทุกหน่วยงานใน 4 พื ้นที ่ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงได้หารือร่วมกับรองอธิการบดี 

(นายพนม พรกุล) โดยตั้งใจวาควรจะเปนผลงานของศิษยเกาเพาะชาง จึงไดรับความอนุเคราะหจาก 

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ในการ

ออกแบบประติมากรรมท่ีส่ือความหมายความเปน “หน่ึงเดียวกัน” 

ของมหาวิทยาลัยฯ และไดรับเกียรติจาก คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย

 ศลิปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป เขียนบทกวีประกอบประติมากรรม 

“หนึ่งเดียวกัน”  (Unity 2009)

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ในการ

ออกแบบประติมากรรมท่ีส่ือความหมายความเปน “หน่ึงเดียวกัน” 

ของมหาวิทยาลัยฯ และไดรับเกียรติจาก คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย

ศลิปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป เขียนบทกวีประกอบประติมากรรม 

“หนึ่งเดียวกัน”  (Unity 2009)



รับรางวัล

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ

ควาโลรางวัลพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ พระวรราชาธินัดดามาต ุ

 ทีม Power Dream มทร.

รัตนโกสินทร (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) 

ไดรับโลรางวัลชนะเลิศจากพระ

เจาวรวงคเธอพระองคเจาโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ พรอม

วุฒิบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท

จ า ก ก า ร เ ส น อ แ ผ น ธุ ร กิ จ 

“นาิกามหัศจรรยไลยุงได” ใน

การประกวดแผนธุรกิจภายใต

แนวคิด “การจัดการพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 การจัดการประกวดแผนธุรกิจในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ สงผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน

แผนธุรกิจมาเปนคณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย คุณบุญเสก พันธุอุดม ผูบริหารฝายพัฒนาผูประกอบการ   

และองค์ความรู ้  SME BANK คุณพิช ัย ถิ ่นสันติส ุข ประธานกลุ ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คุณอํานวย ทองสถิต  ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน, คุณรัชกฤช 

คลองพยาบาล ที่ปรึกษา SMEs ดานการเงินและการรวมลงทุน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี ผูอํานวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร 

และดร.ณัฐชา เพชรดากูล อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม 

Power Dream มทร.รัตนโกสินทร (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ประกอบดวย 

  นางสาววิชุดา เกษกัลยารัตน  

  นางสาวกนกพัชร  ลอประดิษฐกุล  

  นางสาวพรประภา  สายอยู  

  นางสาวพรพิชา  ฉัตรศิริสมบูรณ 

  และนางสาววาสินี  ศรีสงทรัพย 

โดยมี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี 

เปนอาจารยที่ปรึกษาทีม การจัดการประกวด

แผนธุรกิจในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของ

ผูจัดที่ตองการใหนักศึกษาบูรณาการความรู

ที่ไดศึกษามาใชในการนําเสนอแผนธุรกิจ เกิด

ทักษะและแนวความคิดในการเปนผูประกอบการที่ดี มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม ดานการจัดการ

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารยจาก

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

๓



ภาพข่าวกิจกรรม๔

มทร.รัตนโกสินทร
จัดนิทรรศการสานสัมพันธไทย-จีน 

เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ไดจัดนิทรรศการสานสัมพันธไทย-จีน บนถนน

เยาวราช ระหวางวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2553 ในโอกาสฉลองเทศกาลวันปใหมของชาวไทยเชื้อสายจีน 

ในเทศกาลวันตรุษจีนในปนี้ เปนวาระพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

โดยบพิตรพิมุข จักรวรรดิไดมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เปนการ

สงเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนในงานฉลองวันปใหมของชาวไทยเชื้อสายจีนบนถนนเยาวราช 

อีกทั้งผูบริหาร อาจารยและนักศึกษาไดเขาเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสที่เสด็จมาทรงเปิดงานเทศกาลฉลองตรุษจีน ที่จัดขึ ้นโดยชุมชนชาวเยาวราช ถนนเยาวราช
ในวันที่ 14 ก.พ. 53 โดยงานดังกลาว 

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ทูลเกลาฯ ถวาย

ของที่ระลึกดวย

  เปดแลวอยางเปนทางการ สําหรับสถานีวิทยุเครือขายเพื่อการ

ศึกษาและอาชีพแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

RMUTR RADIO 107.75 MHz เมื่อวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2553 โดย 

รศ.ดร. อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มาเปน

ประธานในพิธีเปด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยฯ สถานีดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนสถานที่ฝกงานดาน

วิทยุกระจายเสียงของนักศึกษาและเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู

ทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแก

สังคม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความรวมมือระหวางมหา    

วิทยาลัยฯ กับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในทองถิ่นดวย ซึ่งออก

อากาศทางคลื่น 107.75 MHz ทุกวัน และสามารถรับฟงและชม

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯไดที่ เว็ปไซต 

http://www.rmutrradio.com รวมทั้งสามารถติดตอพูดคุยกับผูจัด

รายการไดทาง Hi 5 http:// rmutradio.hi5.com อธิการบดี ใหสัมภาษณ

พิเศษกับ ฌาณวิทย  ไชยศิริวงค หรือ เซน ผูประกาศขาว VOICE TV ผูประกาศขาว TNN 24 UBC7 และผู

ประกาศขาว  MoneyBiz ชอง Money Channel  วานับจากน้ีไป สถานีวิทยุเครือขายเพ่ือการศึกษาและอาชีพแหง

มหาวิทยาลัยฯ จะรวมสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะนําพาไป

สูความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ชุมชนและสังคม สืบไป.. 

 เปดแลวอยางเปนทางการ สําหรับสถานีวิทยุเครือขายเพื่อการ

รศ.ดร. อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ มาเปน

ประธานในพิธีเปด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิทยุกระจายเสียงของนักศึกษาและเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู

เปดสถานีวิทยุ 

RMUTR RADIO

 107.75 MHz 



๕
ขอบคุณสื่อมวลชน

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 

มทร.รัตนโกสินทร ไดจัดงาน“ขอบคุณ

ส่ือมวลชน”ภายใตโครงการ”ส่ือมวลชน

สัญจร”ณ หองคชาธาร  มทร.รัตนโกสินทร 

โดยมีอธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร

รศ.ดร. อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

เปนประธานในพิธีเปดงานโดยงานนี้จัด

ขึ ้นเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน

จากทุกแขนงที่ใหการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ตลอด 1 ปที่ผานมา นอกจากนี้ 

ยังเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนที่รูจักแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไปใหเขาใจในบทบาท

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางการศึกษาเพื่อให้ข้อมูล และ

รายละเอียดที่นาสนใจของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการนําเสนอผลงานตาง ๆ ของ

นักศึกษาและคณาจารยที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เชน หุนยนตกูภัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร 

การโชวการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา และการทําอาหารเพื่อพอของนักศึกษาซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ

ถึง 2 ปีซ้อน จากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และบริการวาดภาพเหมือน และ

ภาพลอเลียนฟรี จากนักศึกษาเพาะชาง ฯลฯ งานครั้งนี้มีสื่อมวลชนจากหลายสํานักใหความสนใจมา

รวมงานเปนจํานวนมาก ซึ่งถือวาไดรับการตอบรับและประสบผลสําเร็จอยางดีเยี่ยม

มทร.รัตนโกสินทร มุงเนนบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม
 ภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหเปนผูที่ใฝเรียน ใฝรู คิดอยางมีระบบ ทําเปน แกปญหาเปน อีกทั้ง

ยังตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล  รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่ง

ลวนแตเปนสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมไทย ในปการศึกษา 

2552 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ไดผลิตบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจํานวน 280คน 

ซึ่งผูที่จะสําเร็จการศึกษานั้น ควรจะไดเตรียมความพรอมที่จะออกไปสู

สังคมภายนอกอยางเต็มความเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน  

โดยใชหลักการทางจิตวิทยาในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ ตลอดจน

จะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากขึ้น    เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ    2553  คณะบริหารธุรกิจ  

ศาลายา ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา    ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก รองอธิการบดีฝายวิชาการและ

วิจัย เปนประธานในพิธีเปด   ณ  หองคชาธาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  และรับ

เกียรติจาก รศ.สุพัตรา สุภาพ วิทยากรจากรายการ Love&Care สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 บรรยาย

พิเศษ เรื่อง การสมัครงาน คุณธรรม  จริยธรรม การทํางานเหนือใคร ซึ่งเพื่อเปนแนวทางในการเตรียม

ความพรอมใหแกนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาออกไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เพื่อรับใชสังคมและ

ประเทศชาติตอไป  

ภาพข่าวกิจกรรม



๖
 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวัง

ไกลกังวล นําโดยคณะผูบริหาร คณาจารย และ

ตัวแทนนักศึกษา เขารวมการบันทึกเทปถวาย

พระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สถานี

วิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

และไดรวมกับโรงพยาบาลหัวหิน จัดโครงการรับ

บริจาคเลือดเพื่อรวมถวายเปนพระราชกุศลแด

 วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 

16.00น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวลรวมกับเทศบาลเมือง

หัวหิน สถานศึกษาตาง ๆ โรงแรม 

ตลอดจนประชาชนชาวอํา เภอ

หัวหิน ไดรวมกันเดินรณรงคและ

รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ หองพยาบาล เขต 4(สวนสน)ต้ังแตเวลา 09.00 – 12.00 น.โดยมีอาจารย

และนักศึกษาใหความสนใจเปนจํานวนมาก 

เพื่อเปนการแสดงถึงความเคารพแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและขอใหพระองคทรงหายจากพระ

อาการประชวร โดยเริ่มตั้งแถวเดินขบวนตั้งแตหนาแขวงการทางหัวหินแลวไปสิ้นสุดที่บริเวณหนาหาง

หัวหินมารเก็ต วิลเลจ

 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวลไดจัดพิธี

ถวายพระพรวันพอเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

82 พรรษา ณ หองประชุมปกเกลา เขต 4 (สวนสน) โดยให

ผู ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนักศึกษาร่วมกัน

รองเพลงสรรเสริญพระบารมีและรวมกันลงนามถวาย

พระพร ซึ่งภายในงานจัดใหมีวีดิทัศนเฉลิมพระชนมพรรษา 

เปดใหนักศึกษาและผูที่มารวมงานไดชม

 วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00น. มทร.

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล นําโดยคณะผูบริหาร 

คณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขารวมพิธีตักบาตร

พระภิกษุสงฆ บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาลหัวหิน และ

เวลา18.00น.ไดเขารวมพิธีแสดงความเคารพและเวลา 

20.00น.จึงรวมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณ

สวนหลวงราชินี(19 ไร)

ภาพข่าวกิจกรรม



๗ประกวดภาพถ่าย

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จัด

โครงการประกวดภาพถาย มทร.รัตนโกสินทร ครั้งที่ 1    เพื่อนําภาพถายที่เขาประกวดมาใชในดานกิจกรรม

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ ในการจัดทําสื่อตาง ๆ   และชวยสงเสริมและกระตุนใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยฯ ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ  โดยมีการ

ตัดสินภาพ จากคณะกรรมการภายนอก คือ นายศานิต สุพร จากบริษัทสายามภัณฑ์กรุ๊ป จํากัด และ

นายภูวพงษ  ผจญอริพาย   ชางภาพอิสระ และกรรมการภายใน คือ อาจารยสุภกิจ  หุตะสิงห   อาจารย

สุรกิจ  ปรางสร   และอาจารยเฉลิมชัย  สุวรรณวัฒนา  จากผลงานท่ีสงเขาประกวด จํานวนกวา   300  ภาพ  

เมื่อวันเสารที่ 9 มกราคม 2553  ณ อาคารวิทยบริการฯ ชั้น 2 

ผลการตัดสิน

รางวัลที่ 1  ชื่อภาพ สะทอนความงาม

           นายสุเมธา เพ็ชรอําไพ

รางวัลที่ 2  ชื่อภาพ รวมใจ     

      นายจามิกร ศรีคํา

รางวัลที่ 3  ชื่อภาพ แสงทองยามเย็น  

      นายจักร พงศประยูร

“สะทอนความงาม”ควารางวัลชนะเลิศประกวดภาพถาย

รางวัลที่ 1

มุมกลอง

งานภูมิสถาปตยกรรม 

  อ.พรชัย  จิตติวสุรัตน

งานตกแตงภายใน 

  อ.สุรเชษฐ  กุลมาลา

  อ.สมชาติ  วิจิตราการลิขิต

โครงการ     อาคารเรียนอเนกประสงค  9  ชั้น

ผูออกแบบ   ผศ.จุฬาลักษณ   ไพบูลยฟุงเฟอง

         ผศ. ดร.กฤชกนก  สุทัศน ณ อยุธยา

วิศวกรไฟฟา

  อ.สุพัฒน  เพ็งมาก  

  อ.ทิวา   ตันสถิต

  ผศ.สมชาย   รัตนปริญญา

พื้นที่อาคาร    23,000   ตารางเมตร

งบประมาณกอสราง    262,000,000 บาท

กรรมการผูควบคุมงาน  ผศ.สมชาย   รัตนปริญญา   อ.สมยศ  สถิตธรรมนนท   อ.ขวัญชัย  จันทนา

ผูรับจาง    บริษัท วิศวกร 43 จํากัด



ศิลปวัฒนธรรม๘
ศิลปนทั่วโลกรวมงานปฏิบัติการทัศนศิลป

และนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่เชียงราย
 เปนความภาคภูมิใจยิ่งที่ไดมีโอกาสสัมผัส

บรรยากาศในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป

และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัย

เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล รั ต น โ ก สิ น ท ร ร ว ม กั บ 

สภาศิลปกรรมไทยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 

จัดขึ้นระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2553 ณ 

อุทยานศิลปะและวัฒนธรรมแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

ปนี้ตองมาจัดที่ จ.เชียงราย เนื่องจากที่วิทยาลัย

เพาะชางมีการกอสรางและปรับปรุงอาคาร จึงยังไม

สะดวก ที่เชียงราย มีศิลปนแหงชาติที่เปนศิษยเกา

เพาะชาง ใหการสนับสนุน และใหความอนุเคราะห 

ในเรื่องตางๆ  รศ.ดร.อิสสรีย กลาววา ศิลปนแหง

ชาติท่ีเปนศิษยเกาเพาะชางน้ัน ไดแก ถวัลย ดัชนี และ

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน เปนตน นอกจากนี้ศิลปนแหง

ชาติผู ้ริเริ ่มและผลักดันให้มทร.รัตนโกสินทร์ โดย

วิทยาลัยเพาะชาง จัดงานเชนนี้ตอเนื่องมาทุกป ก็คือ 

ดร.กมล ทัศนาญชลี ซึ่งปจจุปนเปนอาจารยมหาวิทยาลัยสอนศิลปะ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในพิธีเปด

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลปและนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 

2553 ณ อุทยานศิลปะและวัฒนธรรมแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ผูเขารวมงานทุกคนสัมผัส

ไดถึงบรรยากาศความเปนนานาชาติ ที่เปยมดวยมิตรไมตรีและความผูกพันระหวางศิลปนผูรวมงานดวย

กัน เนื่องจากศิลปนผูเขารวมงานสวนใหญทั้งศิลปนแหงชาติ ศิลปนนานาชาติ ศิลปนชั้นเยี่ยม ศิลปนรับ

เชิญ ศิลปนอาจารย และศิลปนศิษยเกา บางทานรูจักกันมากอน และไดมารวมรังสรรคงานศิลปกรรม

ดวยกันทุกป งานนี้จึงเปรียบเสมือนการชุมนุม ญาติมิตร ประจําป ศิลปนทานหนึ่งกลาววา “เปนเรื่องยาก

อยางยิ่ง ที่จะสามารถจัดงานใหญเชนนี้ได โดยมีศิลปนจํานวนมากกวา 130 คน จาก 13 ประเทศ มาอยู

รวมกัน เพื่อทํางานศิลปะนับเปนเรื่องนาชื่นชมจริงๆ” หลังพิธีการเปดงานเสร็จสิ้น ศิลปนแตละคนตาง

แยกยายไปจับจองสถานที่ที่ตองใจเปนที่หมายในการสรางงานศิลปกรรมของตนเอง บางคนยึดชายคา

 ภาพในพิธีเปดจากซายไปขวา ศิลปนแหงชาติ

หลายทาน อิทธิพล ตั้งโฉลก เดชา วราชุน ถวัลย ดัชนี 

กมล ทัศนาญชลี รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร อ.นคร พงษนอย ผอ.ไร

แมฟาหลวง เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน และปรีชา เถาทอง



๙
ของห้องประชุม บ้างก็เดินออกไปหามุมสงบใต

ตนไม หรือ ณ อาคารอื่น ๆ ภายในบริเวณอุทยาน

ศิลปะและวัฒนธรรมแมฟาหลวง มูไก ศิลปนชั้นนํา

ของญี่ปุ ่นยึดลานกว้างใกล้ๆอาคารหอประชุม

สําหรับการแกะสลักไมซุง ศิลปนจีนทั้ง 4 คนออกมา

จับจองรมไมใกลหอคํา เพื่อวาดภาพสีนํา สําหรับ

ติ๊ก ชีโร จับจองมุมหนึ่งของหอประชุมวาดภาพใน

จินตนาการ ปรีชา เถาทอง ศิลปนแหงชาติ ใชพื้นที่

บริเวณหอประชุมเขียนภาพสีอะครีลิค กมล ทัศนาญชลี ศิลปนแหงชาติ ใชพื้นที่ขางเวทีในหอประชุมสราง

งาน Abstract และศิลปนจากสหรัฐอเมริกาไปหามุมสงบ ณ หอแกวฟา เปนตน งานศิลปกรรมที่ศิลปนใน

งานนี้ไดสรางสรรคนั้น มีหลากหลายรูปแบบดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ทั้งการเขียนภาพดวยสีนํา สีนํามัน 

งานปน งานแกะสลัก งานออกแบบงานเซรามิค ฯลฯ ในวันตอมา วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ขณะที่ศิลปน

แตละคน สรางงานของตนเองตามจินตนาการอยางมุงมั่น ไดมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ เดินทางมาชมเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานของศิลปนเหลานี้ และไดมีโอกาสพูดคุย สอบถาม 

แนวคิดการรังสรรคผลงานตาง ๆ เหลานั้น อยางใกลชิด สังเกตไดวาศิลปนแตละทานใหคําอธิบายและให

ความรูแกนักเรียน นักศึกษาที่ใฝรูดังกลาวอยางตั้งใจ และเปนกัลยาณมิตร ทําใหบรรยากาศงานสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ มีความหลากหลายทั้งในดานแนวทางในการสรางสรรคงานศิลปกรรม การเสวนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และการใหความรูเชิงวิชาการแกเยาวชน หลังจากเสร็จสิ้นการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2553 ณ อุทยานศิลปะและวัฒนธรรมแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย แลว ผลงานทั้งหมดจะนํามาจัดนิทรรศการระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ - 17 มีนาคม 2553 

ณ หอแกวฟา อุทยานไรแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีกําหนดจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ

สัญจร 2 ครั้ง คือ นิทรรศการศิลปะนานาชาติสัญจร ครั้งที่ 1 ระหวาง 8-26 มิถุนายน 2553 ณ หอง

แสดงนิทรรศการ กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพมหานคร และนิทรรศการศิลปะนานาชาติสัญจร ครั้ง

ที่ 2 ระหวาง 2-20 สิงหาคม 2553 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานสัมมนา

เชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลปและนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในครั้งนี้ ไดชวยกระชับความสัมพันธ

ระหวางศิลปนแหงชาติ ศิลปนช้ันนํา และศิลปนนานาชาติ ใหแนนแฟนย่ิงข้ึน สงผลตอการสรางภาพลักษณ

ความเปนไทยท่ีนาประทับใจตอสายตาคนตางชาติ นอกเหนือจากการเปนเวทีในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม

ท่ีมีคุณคาจากศิลปนท่ัวโลก และเปนหองเรียนศิลปกรรมท่ีมีชีวิต สรางองคความรูท่ีหลากหลายทางศิลปะ เปดโลก

ทัศนแกเยาวชนผูใฝรู ซ่ึงจะเปนความหวังในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมท่ีมีคุณคาในอนาคตตอไป







ศิลปวัฒนธรรม
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    การทําหนาที่เจาภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรในการจัดการแขงขัน

กีฬาราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งที่ 26 ภายใตชื่อ “รัตนโกสินทรเกมส” ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 6 

กุมภาพันธ 2553 ไดสิ้นสุดลงแลวดวยความประทับใจ และบรรลุวัตถุประสงคตามคําขวัญที่วา “พลังกีฬา 

พลังความคิด สรางบัณฑิตสูความเปนเลิศ”การแขงขันกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งที่ 26 ภายใต

ชื่อ “รัตนโกสินทรเกมส” ไดเริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงไดเขารวม

แขงขันกีฬาทั้งหมด  17 ชนิดกีฬา ซึ่งไดแก 

ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฟุตซอล 

วอลเลยบอลชายหาด เซปกตะกรอ เปตอง 

แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส ว่ายน้ํา

หมากลอม หมากรุกไทย กรีฑา ลีลาศ 

ตะกรอลอดหวง และผูนําเชียร สนามกีฬา

ที่ใชในการแขงขัน จํานวน 3 สนาม คือ  

สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ไดมีพิธีเปดการแขงขันอยางเปนทางการ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

รัตนโกสินทร์เกมส์

  สุดประทับใจ “รัตนโกสินทรเกมส”

  พบกันใหมที่ “ตะวันออกเกมส” 
  
  



๑๑รัตนโกสินทร์เกมส์

ศาลายา จ.นครปฐม ในวันอาทิตยที่ 31 

มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. โดยหมอม

หลวงปนัดดา ดิสกุล ผูวาราชการจังหวัด

นครปฐม ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธี

เปด ซึ่งกิจกรรมในพิธีเปดการแขงขันกีฬา 

“รัตนโกสินทรเกมส” ไดสรางความประทับใจ

แกผูเขารวมงานเปนอยางย่ิง การแขงขันกีฬา 

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ในครั้งนี ้ดําเนินมา

ดวยความเรียบรอยดวยมาตรฐานการ

จัดการแขงขันระดับสากล โดยมีคณะกรรมการ

ตัดสินจากสมาคมกีฬาตางๆ ระดับประเทศซึ่งเปนผูมีประสบการณในการตัดสินกีฬาในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติทั้งสิ้น การแขงขันกีฬา “รัตนโกสินทรเกมส” ไดเสร็จสิ้นลงในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 

ซึ่งพิธีปดการแขงขันเริ่มตั้งแต 17.00 น. โดยประธานในพิธี รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดมอบธงกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ใหแก 

ผศ.วันชัย มั่นคง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งจะทําหนาที่

เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งที่ 27 “ตะวันออกเกมส” ในปตอไป 

กลาวไดวา มทร. รัตนโกสินทร ประสบความสําเร็จในการจัดการแขงขันกีฬา “รัตนโกสินทรเกมส” และ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน นักศึกษา และบุคลากรทุกคนที่ไดรวมกันเปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน

กีฬารูสึกภาคภูมิใจในความสําเร็จในการเปนเจาภาพครั้งนี้เปนอยางยิ่ง และตระหนักวามทร.รัตนโกสินทร

มีศักยภาพในการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติดวยมาตรฐานการจัดการแขงขันระดับสากลและประสบผล

สําเร็จเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป                 



ต่างประเทศ

96 ม.3 ถนนพุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02889 4585-7 ตอ 2001 โทรสาร. 0 2889 4588 

สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

พัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับหัวหนาสาขาวิชา
    ระหวางวันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2552  

ในทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร ณ โรงแรม 

Royal River และโรงแรม Royal City มหา

วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหารระดับตนและระดับกลาง 

ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาตาง ๆ 

ในทุกคณะ และทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ

เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูดาน

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา และการเรียนการสอน การบริหารจัดการนักศึกษา การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ และการบริหารงานอื่นที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง

ใหไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนผูไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใตครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 60 คน คณะผูศึกษาดูงานไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม

ไดแก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) ในกรุงโซล ซึ่งรับเฉพาะนักศึกษาสตรีในหลาก

หลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยคยังฮี (Kyung Hee University, Global Campus) ใน Suwon และมหาวิทยาลัย

ยอนเซ (Yonsei University) ในกรุงโซล มหาวิทยาลัยทั้งสามแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา และมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยคุณภาพในการจัดการศึกษา

อยูในระดับสากลและตางไดรับการจัดอันดับคุณภาพในระดับ World’s Ranks นอกจากคณะผูศึกษาดูงาน

จะไดเห็นการบริหารจัดการการศึกษาที่ทันสมัยระดับสากลแลว ยังไดเรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชาว

เกาหลี รวมทั้งการนําเสนอทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเพื่อเปนจุดขายในการดึงดูดความสนใจของนัก

ทองเท่ียวในแงมุมตาง ๆ เชน การสอนทําอาหารกิมจิ การแตงกายชุดประจําชาติ และการเย่ียมชมสถานท่ี

ถายทําละครดังตาง ๆ กลาวไดวา โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูบริหาร คร้ังน้ี ไดใหท้ังความรู 

แนวคิด ประสบการณ และมุมมองใหม ๆ ซึ่งจะเปนการขยายวิสัยทัศนของผูบริหารระดับตนและผูบริหาร

ระดับกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ทั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยฯ สู ่การแข่งขันในโลกอุดมศึกษาในวาระที ่ 2 ของการดํารงตําแหน่งอธิการบดีของ

รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ในปจจุบัน

“๒๕๕๓ ปคุณภาพการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร”


