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 สาขาวิชาการโรงแรม ไดส งนักศึกษาเขาร วม

การแขงขันบารเทนเดอร ประกอบลีลา ประเภทนักศึกษา 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมกับสมาคม

บารเทนเดอรสากล (ประเทศไทย) (IBT) ในวันที่ 9 ธ.ค 52 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายสักยะ บุศยจันทร 

น.ส.วาสนา  สิงหวิชา  น.ส.วิชุชาฎา เพชรขุม และน.ส.ประพรพรรณ 

แซบาง นักศึกษา เขารวมการแขงขันดังกลาว โดยมีผูชวยศาสตราจารยวิวรณ วงศอรุณ และอาจารยแววดาว 

จงกลนี เปนอาจารยผูฝกซอมและควบคุม  รวมผูเขาแขงขันทั้งสิ้น 39 คน ผลการแขงขันนายสักยะ บุศยจันทร 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยไดรับมอบถวยรางวัลและเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษา 

    
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
 ผู ชวยศาสตราจารยบุปผา วงษพันธุ ทา 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ

ทองเที ่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ว ิทยาเขตวังไกลกังวล เปน

ประธานในพิธีเปด “โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแกเยาวชน” โดยมีนางสุภาพร บํารุง

วงศ รองคณบดีงานวิจ ัยและบริการว ิชาการ 

นําน ักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การทองเที่ยวชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3  เขารวมโครงการ ระหวางวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 52 ณ อาศรมสุญญตาราม 

ตําบลหนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ไดสง

นักศึกษา คือ นายปริญญา  รอตฤดี และนางสาวอัจฉรา  กุลมา นักศึกษาชั้น

ปที่ 3 เขารวมการแขงขันการปรุงอาหารในแนว Thai Fusion Food ในงาน 

Deksomboon World Food Challenge 2009  ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจัดโดยบริษัทหย่ันหวอหยุน

มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และสมาคมพอครัวไทย โดยมีผูชวยศาสตราจารยวิวรณ วงศอรุณ อาจารยดนัย  

วินัยรัตน และอาจารยแววดาว  จงกลนี เปนอาจารยผูฝกซอมนักศึกษา โดยมี

สถาบันการศึกษา สงนักศึกษาเขารวมการแขงขันทั้งสิ้น 9 สถาบัน  12  ทีม ผลการแขงขัน  มทร.รัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล ไดรับรางวัล 2 รางวัล คือ 

 1. รางวัลยอดเยี่ยมถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเหรียญทอง

              และรางวัลทุนการศึกษา 60,000 บาท 

 2. รางวัลรสชาติอาหารดีเดน  ไดรับโล  เหรียญเงิน และเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท
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เพาะชางควารางวัลยอดเยี่ยมหลายรางวัล
 นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ไดรางวัลการประกวดวาดภาพนายจตุพร แพงแซง นักศึกษาชั้นป

ที่ 4 เขารวมวาดภาพ “โครงการดอกไมบานหลากสีที่กรุงเทพฯ” และไดรับรางวัลดี

เดนระดับอุดมศึกษา ไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร จัดโดย 

“เครือขาย หยุดทํารายประเทศไทย หยุดใชความรุนแรง” มีการมอบรางวัลและจัด

แสดงงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

 อีกงานหนึ่งนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม   วิทยาลัยเพาะชาง  มทร.รัตนโกสินทร   เขารวมประกวดวาด

ภาพบนกําแพงสวนสัตวดุสิต “แตงแตมกําแพงสวยดวยสี...เลาตํานานสรรพสัตวในเขาดิน” ในหัวขอ “รักษสัตวปา  

รักษสิ่งแวดลอม” ผลการแขงขัน นักศึกษาจิตรกรรมไดรางวัลชมเชย 3 ทีม ไดรับเงินสดเปนทุนการศึกษาทีมละ 

5,000 บาท พรอมโลองคการสวนสัตว ดังมีรายชื่อตอไปนี้

ภาพสัตวชื่อ  หมีหมา

1. นางสาวรัชตะวัน พัวพรพงษ       2. นายคียาภัทร เกตุไสว      

3. นายอรัชพร แจมฤกษแจง

ภาพสัตวชื่อ  ตะโขง

1. นางสาวเนธิมา   สุวรรณวงศ       2. นายสหรัฐ สันติปยกุล              

3. นายสุรชาญ อุมลํายอง

ภาพสัตวชื่อ  ลิงอุรังอุตัง

1. นายกณิศบดี พงษสมุทร            2. นายกิติคุณ หมั่นกิจ                 

             3. นายณัฐพร ศรีหาใต

หุนยนตกูภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรควารางวัล 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรมทร.รัตนโกสินทร ไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

จากการไปควารางวัลการแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2552 (Thailand rescue ro-

bot championship 2009) โดย ทีม SUCCESS_RMUTR จากมทร.รัตนโกสินทร ควารางวัล The Best Mo-

bility ซึ่งเปนรางวัลที่แสดงใหเห็นวาหุนยนตกูภัย มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไดดีที่สุด พรอมทั้งโลรางวัล 

ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท ในปนี้ถือไดวามีทีมสมัครเขารวมแขงขันในรอบคัดเลือก

มากกวาทุกป ซึ่งมากถึง 104 ทีม จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ คัดเหลือเพียง 8 ทีม ที่ทําคะแนนสูงที่สุด 

เขาไปแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ และเพื่อเปนการยกระดับการแขงขันรายการหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทยให

มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ในรอบชิงชนะเลิศในปนี้จึงไดเปดโอกาสใหทีมจากตางชาติสมัครเขารวมการแขงขัน โดยในปนี้

มีทีมที่มีชื่อเสียง จากตางประเทศเขารวมแขงขันมากถึง 8 ทีมอันไดแก ทีมจากประเทศ ญี่ปุน อิหราน ออสเตรเลีย 

และเยอรมัน เปนถึงแชมประดับประเทศมารวมการแขงขัน รวมเปน 16 ทีมในรอบชิงชนะเลิศ ผลการแขงขันแสดง

ใหประจักษแลววาทีมหุนยนตกูภัย จากมทร.รัตนโกสินทร เปนทีมที่มีความสามารถในการแขงขันอยางแทจริง จาก

ความสําเร็จมาอยางตอเน่ืองและเพ่ิมมากข้ึนมาโดยตลอดนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และจะพัฒนาเพ่ือใหทีมหุนยนต

กูภัยของมหาวิทยาลัยฯไดมีโอกาสแขงขันในเวทีระดับโลกตอไปเพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถในการ

พัฒนาประดิษฐหุนยนตกูภัยและการแขงขันของนักศึกษาสูระดับสากลอันเปนเปาหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ 

ทีม SUCCESS_RMUTR  ผลงาน ผานเขารอบ 8 ทีมสุดทาย ,รางวัล The Best Mobility การแขงขัน Thai-

land rescue robot championship 2009    สมาชิกในทีม ประกอบดวย 1.นายอนุสรณ   ตังปอก 

2.นายชัยวัฒน  สวัสดี 3. นายชาญยุทธ ศิริพิทักษชัย อาจารยที่ปรึกษา 1. อาจารยกิตติพงษ พุมโภชนา

 อีกงานหนึ่งนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม   วิทยาลัยเพาะชาง  มทร.รัตนโกสินทร   เขารวมประกวดวาด

ภาพสัตวชื่อ  หมีหมา

ภาพสัตวชื่อ  ตะโขง

ภาพสัตวชื่อ  ลิงอุรังอุตัง

             3. นายณัฐพร ศรีหาใต
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ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรบริหารงานประชุม
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการบริหารงานการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ใหบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานดานการประชุม มีความเขาใจและใหความสําคัญ

ของงานประชุม ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการบริหารองคกร และไดพัฒนาการ

บริหารงานการประชุมใหมีประสิทธิภาพ และไดรับเกียรติจาก อาจารยวัชรี 

จิวาลักษณ รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บรรยายหัวขอ “งานสภามหาวิทยาลัย” 

อาจารยอุไรวรรณ  สมบัติศิริ  ผูชวยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  บรรยายหัวขอ “การพัฒนา

บุคลิกภาพ”   และ ดร.ชอบวิทย  ลับไพรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  บรรยายหัวขอ “การบริหารงานการ

ประชุม”จัดโดยกองกลาง  ระหวางวันท่ี 5 – 6 มี.ค. 53  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ

มทร.รัตนโกสินทรรวมกับเครือขาย มทร. พัฒนาความรวมมือดานวิชาการสูสากล

กบั César Ritz สวิสเซอรแลนด

 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 53 รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร และคณะ รวมกับผูแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 4 แหง คือ ราชมงคลธัญบุรี ราช

มงคลกรุงเทพ ราชมงคลสุวรรณภูมิ และราชมงคลศรีวิชัย รับเชิญรวมรับประทานอาหารกลางวันในงานเลี้ยง

ขอบคุณและปรึกษาหารือแนวทางในการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน César Ritz ประเทศ

สวิสเซอรแลนด กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 5 แหง ซึ่ง Mr.Martin Kissleff สถาบัน César Ritz 

ประเทศสวิสเซอรแลนด จัดขึ้น ณ หองอาหารโรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซต ถ.พระราม 3 เลียบแมนํา กรุงเทพฯ 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 แหง กับสถาบัน César Ritz ประเทศ

สวิสเซอรแลนด เริ่มจากโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดโครงการ

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูสอนดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 26 เม.ย – 24 พ.ค. 51 

ณ Ceasr Ritz ประเทศสวิสเซอรแลนด หลังจากการอบรมสิ้นสุดลง ผูเขารวมโครงการไดขยายผลการอบรมโดย

จัดการประชุมทางวิชาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง Sustainability Tourism Trend in Thai-

land เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค. พ.ศ. 52 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ F&B Workshop for Future Hospitality In-

dustry Development เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 52 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 5 

แหง รวมกับสถาบัน César Ritz ประเทศสวิสเซอรแลนด และสมาคมโรงแรมภาคตะวันตกแหงประเทศไทย เมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก คณะฯ ผูดําเนินงาน ไดจัดสงวีดิทัศนโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ F&B Workshop for Future Hospitality Industry Development รายงานผลการดําเนิน

งานใหกับ Mr.Martin Kissleff ประธานสถาบัน César Ritz ประเทศสวิสเซอรแลนด ไดรับทราบ 

 ในโอกาสที่ Mr.Martin Kissleff เดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ จึงเรียนเชิญอธิการบดี คณบดี และผู

เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 5 แหง รวมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อขอบคุณและปรึกษา

แนวทางในการสรางความรวมมือทางวิชาการในระยะตอไป เชน การจัดตั้ง Training Center ที่ มทร.รัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการประจําป 2010 ในเดือนตุลาคม ที่ มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวล ซึ่งอยูระหวางการเจรจาเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถาบัน César Ritz ประเทศสวิสเซอรแลนด และการ

ดําเนินโครงการฝกอบรมคณาจารยเครือขายสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวในระยะที่ 2 ณ สถาบัน César 

Ritz ประเทศสวิสเซอรแลนด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ
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สังสรรค “125 ปี รวมศิษยบพิตรพิมุข”
 สําน ักบริหารบพิตรพิม ุข จ ักรวรรด ิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ร วมก ับสมาคมน ัก เร ี ยน เก  าบพ ิตรพ ิม ุ ข 

ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน “125 ป รวม

ศิษยฯ บพิตรพิมุข” ในวันเสารที่ 6 มี.ค 53 

ณ สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนํารายไดสวนหนึ่งจากการ

จัดงานขึ้นทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบใหสํานักบริหารบพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ เพื่อจัดซื้ออุปกรณการศึกษาที่ยังขาดแคลน ในภาพนายวิเชษฐ  เกษมทองศรี  นายกสมาคมนักเรียน

เกาบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถัมภ เชิญศิษยบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ทุกรุน รวมงานพบปะสังสรรค “125 ป รวม

ศิษยฯ บพิตรพิมุข” งานดังกลาวไดพบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ นําโดยทีมดารา - นักรองจากชอง 3 

ดนตรี พบกับ คุณกอบสุข  จารุจินดา  คุณศุภรัตน นาคบุญนํา คุณพิมพแข กุญชร ณ อยุธยา คุณกอลฟ เบญจพล  

เชยอรุณ ยายแหวว ตีสิบ และปม ซีโฟร และการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย รวมชมบันทึกเหตุการณในรอบ 125 ป 

จากการนําเสนอของอดีตกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้ง 26 รุน รวมชม รวมเชียร และรวมโหวต สุดยอดคณาจารย

ในดวงใจ ลุนรับของขวัญของรางวัลมากมาย บัตรโตะจีนราคา 4,000 บาท (หรือใบละ 400 บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.รัตนโกสินทร จัดสัมมนายุทธศาสตรความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.ท้ัง 9 แหง
  

  

  

  

  

   

  

  

  

 เม่ือวันท่ี 26 มี.ค. 53 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมสาศตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนายุทธศาสตรความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ณ หองประชุม Conference สํานักอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร 

ต.ศาลายา จ.นครปฐม โดย รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร ใหเกียรติเปนประธานในพิธี

เปดการประชุม พรอมท้ังบรรยายพิเศษเก่ียวกับความสําคัญของการผนึกกําลังกันในการดําเนินงานตาง ๆ รวมกันระ

หวางมทร. ท้ัง 9 แหง เพ่ือการสรางความเขมแข็งในทุก ๆ ดาน ท้ังดานวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ การพัฒนา

บุคลากร และดานการกีฬา ผูเขาประชุมในการสัมมนาคร้ังน้ี ประกอบดวย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พรอมดวยผู

เก่ียวของจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง เพ่ือการระดมความคิดในการวางยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง ดานนโยบายผลิตบัณฑิต งานวิชาการดาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานบริหารดานการงบประมาณ และดานกิจกรรมนักศึกษา
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สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดสงนักศึกษา

เขารวมโครงการความรวมมือระหวาง มทร.รัตนโกสินทร กับ Tamagawa University ณ ประเทศญ่ีปุน 

 

 โครงการน้ีไดจัดข้ึนเปนคร้ังท่ี 4  ในระหวางวันท่ี 20 ต.ค. – 9 พ.ย. 52  มีนักศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว  

จํานวน 4 คน โดยนักศึกษาท้ัง 4 คนน้ี จะไดถายทอดประสบการณ และขอคิดตางๆ ท่ีเปนประโยชนมาฝากเพ่ือนๆ 

นองๆ และทุกคนท่ีสนใจในโครงการความรวมมือดังกลาว

 คนแรก คือ น.ส.ภัทรานิษฐ ศรีมหาทรัพย ไดกลาวถึงโครงการน้ีวา“เหตุผลท่ีเขารวมโครงการก็คือ เน่ืองจาก

เรียนภาษาญ่ีปุนมา และถามีโอกาสท่ีจะไดไปในประเทศท่ีเราเรียนภาษาน้ัน ก็นาจะเปนโอกาสท่ีดีท่ีไดไปประเทศญ่ีปุน 

ไดเห็นชีวิตความเปนอยูของผูคน และท่ีสําคัญไดฝกภาษาดวย มหาวิทยาลัย Tamagawaเปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญมากๆ 

ต้ังอยูบนภูเขา รูสึกสนุก เพ่ือนๆ ในหองเรียนนารักมาก แตบางวิชาท่ีจัดใหเรียน คอนขางยาก อาจารยและนักเรียนท่ี

ดูแลเรา ดูแลดีมากๆ รูสึกประทับใจ สําหรับกิจกรรมท่ีเขารวมก็มีงานเล้ียงตอนรับและงานเล้ียงสง ไปชมละครคาบูกิ  

พิธีชงชา งาน COSMOS ของมหาวิทยาลัย ไปโยโกฮามา ฮาราจูกุ ชิบูญา และไดไปอยูโฮมสเตยกับชาวญ่ีปุนดวย การ

เขารวมโครงการคร้ังน้ี ทําใหไดรับประสบการณใหมๆ  นอกเหนือจากในหองเรียน ไดรูจักการใชชีวิตดวยตนเอง ฝกความ

รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงตอเวลา ไดรูจักเพ่ือนคนญ่ีปุนเพ่ิมข้ึน ไดฝกภาษากับเจาของภาษาจริงๆ ทําใหเรากลา

พูดมากข้ึน และถาเปนไปไดอยากอยูญ่ีปุนนานกวาน้ี อยากใหอาจารย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Tamagawa มา

ชวยการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยฯของเราบาง จะทําใหเพ่ือนท่ีไมไดไป ไดมีโอกาสฝกภาษาดวย”

 คนตอมา ท่ีจะมาเลาประสบการณดีๆ หลังจากเขารวมโครงการน้ี ก็คือ น.ส.วีณา นิธิธนาวิชชา “การเขา

รวมโครงการน้ี เพราะมีความสนใจท่ีอยากจะไปศึกษาตอตางประเทศและเปนโอกาสดีท่ีทางมทร.รัตนโกสินทร และ 

Tamagawa University ไดจัดโครงการข้ึน Tamagawa  University เปนสถานท่ีดี และมีบรรยากาศดีมาก เปดสอน

ต้ังแตแผนกอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ส่ิงท่ีประทับใจมากท่ีสุด คือ ท้ังอาจารยและนักศึกษาใหความชวยเหลือในการ

ฝกใชภาษา แนะนําสถานท่ี และวิชาท่ีเรียน ทําใหไดรับ สวนน.ส.ฐิติวรรณ สินวัฒนาวุฒิ  ก็เปนนักศึกษาอีกคนหน่ึงท่ี

ไดรับโอกาสน้ี ไดกลาววา “โครงการน้ีเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย คาใชจายไมแพง มีความปลอดภัย และ

มีช่ัวโมงใหเรียน ไมไดไปเพ่ือเท่ียวเพียงอยางเดียว รูสึกประทับใจอาจารย และเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีน่ัน ใจดี เปนกันเองและ

คอยชวยเหลือตลอด มหาวิทยาลัยTamagawa มีบรรยากาศการเรียนการสอน ส่ือ เอกสารตางๆ ดี และสะดวกมาก 

อากาศท่ีน่ันดีมากๆ นอกจากเรียนตามตารางแลว  พวกเราไดทํากิจกรรมตางๆ เชน ในงานเล้ียงสง พวกเราท้ัง 4 คน ได

ทําอาหาร นําของฝากจากเมืองไทยไปฝากทุกคนเปนการsurprise  นอกจากน้ีทางstaff  ไดพาพวกเราไป Yokohama, 

ฮาราจูกุ, ชิบูญา, มาชิดะ ในการเดินทางไปคร้ังน้ี  นอกจากจะไดฝกภาษาญ่ีปุนแบบใชไดจริง ๆ  แลว ยังไดประสบการณ

อ่ืนๆ อีก เชน  การใชชีวิตในตางแดน มิตรภาพของท้ังเพ่ือนท่ีไป และเพ่ือนตางชาติ วัฒนธรรม ธรรมเนียมตางๆ ของ

ประเทศญ่ีปุน  รวมถึงอาหารการกินและรูจักแกปญหาตางๆ อีกดวย”

  สาวนอยคนสุดทาย ท่ีมีโอกาสไปแดนปลาดิบ ก็คือ น.ส.กุลกมล พรมมะลา ไดกลาวถึงเหตุผลท่ีเขารวม

โครงการ และประสบการณท่ีไดรับในคร้ังน้ี “ปกติอยากไปญ่ีปุนอยูแลว พอทราบวาทางมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการน้ี 

ก็อยากไป เพราะไดเรียนดวย ระยะเวลาท่ีเขารวมโครงการก็ไมนานมาก ทางบานก็สนับสนุน รูสึกประทับใจท้ังสถาน

ท่ีท่ีมีความสวยงาม อาจายท่ีน่ันใหการตอนรับ นักศึกษา และทางstaff ก็ดูแลเปนอยางดี จากเดิมท่ีไมกลาพูด ก็กลา

พูดมากข้ึน ไดทํากิจกรรมตางๆ เรียนเขียนพูกัน การประชุม project รวมท้ังการทัศนศึกษาสถานท่ีตางๆการเขารวม

โครงการคร้ังน้ี ใหประสบการณหลากหลายมาก ท้ังการใชชีวิต การเรียนในท่ีใหมๆ  เห็นการเรียนของเคา ก็ทําใหอยาก

กลับมาทําใหดีกวาท่ีเปนมา ไดฝกภาษา ไปท่ีโนนก็ตองใชทุกวัน ก็ทําใหภาษาดีข้ึน” หากนักศึกษาคนใดสนใจจะเขารวม

โครงการน้ี สามารถติดตามประกาศรับสมัครจากสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนในปการศึกษาหนานะคะ

ต่างประเทศ
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ชาวตางชาติสนใจอาหารไทย
 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวัง

ไกลกังวล  จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการสอนอาหารไทยใหกับชาวตางชาติกลุมผูใชภาษาเยอรมัน” โดยมี นาง

สุภาพร บํารุงวงศ  รองคณบดีงานวิจัยและ

บริการวิชาการ นายเสริมศักดิ์ เคลือบทอง

อาจารยประจําสาขาวิชาการโรงแรม 

และMrs. Christine Richter เปนผูบรรยาย

และฝกอบรม ณ หองปฏิบัติการครัวหนวย 

สาขาวิชาการโรงแรม     

การตลาดพัฒนาภาษาอังกฤษ
  ระหวางวันที่ 20 ม.ค. ถึง 12 มี.ค. 53 สาขาวิชาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา จัดโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

ศาลายา ณ หองบรรยาย อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เพื่อให

นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเปนที่ตองการ

ของสถานประกอบการ บัณฑิตมีทักษะดานภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น วันที่ 11 ก.พ. 53 ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร พา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ชั้นปที่ 4 จํานวน 80 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พิพัฒน

ฟอกยอม จํากัด อ.สามพราน จ.นครปฐม  เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง จากเนื้อหาวิชาการตลาดสินคา

อุตสาหกรรม โดยไดรับการตอนรับและไดขอมูลจากผูจัดการทั่วไปและผูจัดการฝายการตลาดเปนอยางดี

คณะวิศวฯ พัฒนาการศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม รวมกับบริษัท เมเชอรโทรนิกซ 

จํากัด จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ ภายใตชื่อ “ราชมงคล

รัตนโกสินทรเพื่อการพัฒนาการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม” 

ขึ้น ณ หองประชุมศิริวัฒน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เมื่อวันพุธที่ 3 มี.ค. 53 ตั้งแต

เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธ

ศูนยอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดของมหาวิทยาลัยฯ และ

เพื่อใหผูเขารวมโครงการ มีความรู ความเขาใจในเรื่องการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด เรียนรูเรื่องการตรวจสอบ และวิเคราะหระบบเครือขาย เพื่อการแกไข ปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งกับการทํางานของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาดานการผลิตเพื่อที่จะลดตนทุนการ

ผลิตใหนอยลง อีกทั้งในปจจุบัน  บุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดก็มีจํานวน

นอย ทําใหไมเพียงพอที่จะรองรับตอการพัฒนาในดานอุตสาหกรรม การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรที่มีความรู และ

ชํานาญพิเศษในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดใหเกียรติรวมบรรยาย แบงปนความรู และประสบการณ ไดแก 

นายมณฑล อินทยศ นายสุพจน ตุงคเศรวงศ และผูเชี่ยวชาญจากบริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด โดยมีผูเขารวม

โครงการทั้งสิ้นประมาณ 150 คน ไดแก บุคลากรฝายบํารุงรักษาภาคอุตสาหกรรม บุคลากรฝายตรวจสอบคุณภาพ

ภาคอุตสาหกรรม และผูสนใจเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั่วไป
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สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร “2553 ปีคุณภาพการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร”

  สํานักงานประกันคุณภาพจัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ. 53 มทร.รัตนโกสินทร 

ณ หองโสตฯ ชั้น 5 สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีผูเขารวมโครงการ 174 

คน โดย รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป นางวัชรี จิวาลักษณ เปนประธานเปดงาน 

ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน ผอ.สมศ. เปนวิทยากรบรรยายเร่ืองแนวทาง

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 สําหรับการประกันคุณภาพภายนอก ในป 53 ทาง สมศ. ไดปรับปรุง KPI รอบสาม

เสร็จเรียบรอยแลว เหลือการนํารองทดลองใชงาน ซึ่งจะใชไดประมาณปลายเดือน 

มี.ค. 53 และสมศ.จะทําการพัฒนาตัวบงชี้ โดยยึดหลักการพัฒนาตัวบงชี้ใหนอยลง จํางาย ประเมินสิ่งที่มี และเปน

ไปได สิ่งที่เปนหัวใจ และเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ

 สวนมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม จะมี 6 มาตรฐาน 28 

ตัวบงชี้ เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองสาขาวิชา และนําระบบเทียบเคียงมาใชประกอบ

 วิทยากรทานตอมา ดร.วราภรณ  สีหนาท ผอ.สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สกอ.) บรรยาย

เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 52 ไดกลาวถึงการยกระดับอุดมศึกษาสูความเปน

เลิศ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนเปนระบบเครือขาย แบงเปน 9 เครือ

ขาย รวมถึงการใหความสําคัญกับ การสรางองคความรู เพื่อนําไปสูการใชประโยชนจริง

 สําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 จะมี 9 องคประกอบคุณภาพ + 1 คุณภาพ

ตามนโยบายรัฐบาล (3D) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ คือ 1) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี  2) ผลที่เกิดกับผู

เรียนตามนโยบาย 3ดี มีความรูเจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3ดี รวม 46 ตัวบงช้ี 

สําหรับแนวทางในการดําเนินงาน CHE QA Online ของป  51-54 นั้น ผอ.สปค. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ

ทราบถึงเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ดังนี้ 

1)  ทําการตรวจประเมินดวยสาขาวิชาทุกสาขา

2)  แผนยุทธศาสตรของคณะ สาขา ทุกหนวยงาน

 สํานักงานประกันคุณภาพจัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ. 53 มทร.รัตนโกสินทร 

ณ หองโสตฯ ชั้น 5 สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีผูเขารวมโครงการ 174 

คน โดย รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป นางวัชรี จิวาลักษณ เปนประธานเปดงาน 

ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน ผอ.สมศ. เปนวิทยากรบรรยายเร่ืองแนวทาง

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

สําหรับการประกันคุณภาพภายนอก ในป 53 ทาง สมศ. ไดปรับปรุง KPI รอบสาม

เสร็จเรียบรอยแลว เหลือการนํารองทดลองใชงาน ซึ่งจะใชไดประมาณปลายเดือน 

มี.ค. 53 และสมศ.จะทําการพัฒนาตัวบงชี้ โดยยึดหลักการพัฒนาตัวบงชี้ใหนอยลง จํางาย ประเมินสิ่งที่มี และเปน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมดังนี้

•  วิทยาเขตวังไกลกังวล   วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

•  ศาลายา/บพิตรพิมุข จักรวรรดิ/วิทยาลัยเพาะชาง   วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ           

 กรุงเทพฯ

ประกันคุณภาพ


