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 รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พรอมดวยคณะผูบริหาร 

เฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกลาฯ ถวายเงิน จํานวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถวน) จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณาจารยและนักศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

เมื่อวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.10 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

• โรงแรมและทองเที่ยวควารางวัล

• อนุรักษศิลปะปูนปนเพื่อสรางมรดกไทย

• มทร.สืบสานประเพณีสงกรานต

ในเลมพบกับ
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

คณาจารยจากคณะ วิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจํานวน

ประมาณ 140 คนเขารวมสมัมนา ระหวางวนัที ่16-17 มนีาคม 2553 ณ หองคชาธาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา โดย ผศ.ศิวะ สุนธราภิวัฒก 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย เปนประธานเปดงานการพัฒนาใหผูเรียนรูจัก

เรียนรูดวยตนเอง คณะวิทยากรที่มาใหความรูเกี่ยวกับการจัดวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในครั้งนี้ มาจาก

สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู มหาวทิยาลยัมหดิล อาท ิดร.ภญิโญ พานชิพนัธ ผูอาํนวยการสถาบนันวตักรรมการเรยีน

รู มหาวทิยาลยัมหดิล บรรยายเรือ่ง “นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนเพือ่บณัฑติทีม่คีณุภาพ” และดร.พณิทพิ รืน่

วงษา รองผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “การวิจัยทางการศึกษาเพื่อ

พฒันาการเรยีนการสอน” เปนตน การประชมุสมัมนาครัง้นี ้ดาํเนนิการไดผลบรรลตุามทีต่ัง้เปาหมายไว วตัถปุระสงค

ในการจดัสมัมนาครัง้นีเ้พือ่ตองการสรางความตระหนกั และความเขาใจเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพบณัฑติ ดวยการ

ใหความสําคัญกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน และการพัฒนาใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง

 ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกล

กังวล จัด “โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม” 

โดยจัดการแข งขันประกอบอาหาร เพื่ อสุ ขภาพและการแข งขัน

บารเทนเดอรประกอบลีลา ผลการแขงขันนางสาวปยะนัฐ ปานเหลือง

ชนะเลิศการแขงขันประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ นางสาวประพรพรรณ

แซบาง  ชนะเลศิการแขงขนั บารเทนเดอรประกอบลลีา โดยมนีางสาวปยวรรณ

ทอนสุวรรณ อาจารยประจําสาขาวิชาการโรงแรม เปนผูดําเนินโครงการฯ 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอง

เที่ยว วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

โรงแรมและท่องเที่ยวคว้ารางวัล

สัมมนาการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการทองเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร สงนกัศกึษา

เขารวมแขงขนัผสมเครือ่งดืม่ Bartender ในงานวนัวทิยาการ

จัดการกาวหนา ครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

โดยมีผูชวยศาสตราจารยวิวรณ วงศอรุณ รองคณบดีงาน

บริหารและวางแผน และนางสาวแววดาว จงกลนี  เปน

อาจารยผูฝกซอม และควบคุม ผลการแขงขัน นางสาว

ประภาพรรณ แซบาง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 12 มกราคม 2553
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มทร.รัตนโกสินทร์และปูนทีพีไอ 

อนุรักษ์ศิลปะปูนปั้นเพื่อสร้างมรดกไทย
 วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กระทรวง

วัฒนธรรม สมาคมประติมากรไทย และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

รวมกันจัดการประกวดศิลปะปูนปนแหงประเทศไทยครั้งที่  10 ประจําป 2553 ขึ้นระหวางวันที่  5-9 

พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา จ. นครปฐม 

เพื่อเปนการกระตุนจิตสํานึกของคนไทยและชางไทยใหหันมาอนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปะปูนปนอันเปนมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป

  พิธีเปดงานประกวดศิลปะปูนปน

แหงประเทศไทยครั้งที่ 10 จัดขึ้นเมื่อ

วันศุกรที่  7 พฤษภาคม 2553 ณ 

ลานอเนกประสงคชั้นลาง อาคารวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.

รตันโกสนิทร ศาลายา โดยม ีนายประทปี 

เลี่ยวไพรัตน กรรมการผูจัดการใหญ

บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) เปน

ประธานรวมกับ รศ.ดร.อิสสรีย หรรษา

จรญูโรจน อธกิารบด ีมทร.รตันโกสนิทร 

 ผลการตัดสินการประกวดฯ โดยมีศิลปนแหงชาติ 3 ทาน อาทิ อ.นนทิวรรธน จันทนะผะลิน รศ.ดร.ภิญโญ 

สุวรรณคีรี อ.ชําเรือง วิเชียรเขตต และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการตัดสิน มีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 1 ปนปูนสด ไดแก นายศุภกานต ตุนหนิ้ว จากผลงาน “พระราชพิธีตรียัมปวาย 

พระอิศวรมหาเทพผูยิ่งใหญ เสด็จลงมาเยี่ยมโลก” รับรางวัล

เงนิสด 120,000 บาท พรอมโลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 2 ปนปูนสําเร็จรูป ทีพีไอ 

ไดแก นายปญญา คําเคน จากผลงาน “สืบสานสูขวัญขาว”รับ

รางวัลเงินสด 120,000 บาท พรอมโลพระราชทานสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 3 ผลงานสําเร็จรูป ไดแก 

นายปญญา คําเคน จากผลงาน “ยิงลูกยาง”รับรางวัลเงินสด 120,000 บาท พรอมโลพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รางวลัชนะเลศิประเภทเยาวชน ปนปนูสาํเรจ็รปู ทพีไีอ ไดแก นายพทุธชาต ิกองเมอืง จากผลงาน “ยทุธหตัถ ี

(ชนชาง)” รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พรอมโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 นอกจากนี้ศิลปน 2 ทาน ไดสรางประวัติศาสตรของการประกวดปูนปนในรอบ 10 ป คือ นายศุภกานต 

ตุนหนิว้ และนายปญญา คาํเคน ไดรบัรางวลัประตมิากรปนูปนยอดเยีย่ม ซึง่เปนรางวลัพเิศษทีม่อบใหกบัศลิปนหรอื

ชางปูนปนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมรวมกันครบ 4 รางวัล โดยทั้งสองทานไดรับรางวัลเงินสดเพิ่มอีกทานละ 

120,000 บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ

ทางศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป

 พิธีเปดงานประกวดศิลปะปูนปน

แหงประเทศไทยครั้งที่ 10 จัดขึ้นเมื่อ

วันศุกรที่  7 พฤษภาคม 2553 ณ 

ลานอเนกประสงคชั้นลาง อาคารวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.

รตันโกสนิทร ศาลายา โดยม ีนายประทปี 

เลี่ยวไพรัตน กรรมการผูจัดการใหญ

บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) เปน

ประธานรวมกับ รศ.ดร.อิสสรีย หรรษา

จรญูโรจน อธกิารบด ีมทร.รตันโกสนิทร 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.



ทิศทางพลังงานโลกกับความอยู่รอดของประเทศ
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ดูงานเทคโนโลยี

เกาหลีใต
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี 

พรอมดวยนายชาญดํารง ณ นคร รองอธิการบดี

วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร เขารวมโครงการสงเสริมการศึกษาและ

ทัศนศึกษาดูงานดานระบบสตูดิโอและมัลติมีเดีย ณ 

ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่ 23-26 เมษายน 2553 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใหคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง มีโอกาสเยี่ยมชม

และศึกษาดูงานความกาวหนาดานเทคโนโลยีวิทยุ 

โทรทศัน และอตุสาหกรรมภาพยนตรในระบบ HDTV เริม่

ตัง้แตการผลติ การออกอากาศ การผลติสือ่การศกึษา รวม

ถึงการเรียนการสอนดานโทรทัศน วิทยุ และภาพยนตร 

(Communication Arts)  

ผนึกกําลังตั้งสถาบันขงจื๊อ
 รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปน

ประธานในการประชุม “การเตรียมความพรอมในการ

จัดต้ังสถาบันจ๊ือสําหรับ มทร.ท้ัง 9 แหง” เม่ือวันท่ี 29 

เมษายน 2553 ณ หองประชุม Conference มทร.

รัตนโกสินทร จ.นครปฐม โดยมีคณะทํางานจาก 9 มทร. 

เขารวมประชุม หารือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด

ต้ังสถาบันขงจ๊ือ โดยเห็นวาระหวางรอการจัดต้ังสถาบัน

ขงจ๊ือควรมีการจัดต้ัง “ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษา

จีน” ซ่ึง มทร.รัตนโกสินทรเปนเจาภาพ เพ่ือเปดหลักสูตร

ภาษาจีนรวมกัน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดาน

ภาษาจีนแกนักศึกษาของมทร.ท้ัง 9 แหง และมีการสอบ

วัดความรูภาษาจีนดานการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

แกนักศึกษา กอนสําเร็จการศึกษา เปาหมายเปนนักศึกษา ท้ัง

ท่ีมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีน และไมมีความรูพ้ืนฐานภาษาจีน 

ซ่ึงชองทางในการส่ือสาร คือ สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผาน

ดาวเทียม และคล่ืนวิทยุ RMUTR RADIO 107.75 MHz รวม

ท้ังเว็บไซต และมีบุคลากรผูสอนภาษาจีนรวมกันจาก 9 มทร.

ผนึกกําลังตั้งสถาบันขงจื๊อ

 

 

วิ ทย าลั ยพลั ง ง านและสิ่ ง แวดล อมอย า ง ยั่ ง ยื น

รัตนโกสินทร จัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทาง

พลังงานโลกกับหนทางพลังงานไทยบนเสนทางการ

วิ ท ย าลั ยพลั ง ง านและสิ่ ง แวดล อมอย า ง ยั่ ง ยื น

อยูรอดของประเทศและประชาชน” เมือ่วนัที ่23 เมษายน 

2553 ณ หองประชุมศิริวัฒน ไดรับความอนุเคราะหจาก 

นายดนัย เอกกมล ผูอํานวยการสํานักกํากับและอนุรักษ

พลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน 

กระทรวงพลังงานเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ บรรยายใน

หัวขอ “สถานการณพลังงานโลก พลังงานไทย” และ 

“พลังงานไทย นโยบาย กฎหมายและการบังคับใช” ให

แกผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

นกัศกึษาปรญิญาโท และปรญิญาเอก รวมถงึผูสนใจอืน่ ๆ  



ภาพข่าวกิจกรรม 5

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทรจัด

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มทร.รตันโกสนิทร  เรือ่ง 

“การอบรมผูบริหารงานวิจัย” เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 

2553 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผศ.อาภากร  

บุญสม รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปด 

ซ่ึงโครงการดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรจาก

หนวยงานตาง ๆ คิดคนส่ิงประดิษฐ สรางสรรคนวัตกรรม

ใหม ๆ   เพ่ือนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตอ

ไป และใหความรูเก่ียวกับการวิจัยและการจัดทําแผนท่ี

นําทาง (ROAD MAP) รวมถึงช้ีแจงประกาศที่เกี่ยวของ

กับการสนับสนุนการทํางานวิจัยของบุคลากร

มทร.รัตนโกสินทร์
พัฒนานักวิจัย

ซ่ึงโครงการดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรจาก

 สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2553 เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2553 เพื่อเพิ่มความรู

ความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตามแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑขั้นพื้นฐาน (FL) และ

แบงกลุมฝกปฏิบัติจัดทําแผนพัฒนาองคกร โดยมี

วทิยากรมากดวยความรูความสามารถจากสาํนกังานปลดั

กระทรวงศึกษาธิการ นายบุญจันทร บัวหุน และนาย

สนธิ เทพเรณู เปนวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้ 

ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ นายอนันต 

เตยีวตอย ไดรวมเปนผูบรรยายแนวทางการจดัทาํ PMQA 

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ

การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

พัฒนาประกันคุณภาพ

PMQA

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดโครงการประชุม

สัมมนาเรื่อง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อน

สูมหาวิทยาลัยของสังคมประกอบการ ระหวางวันที่ 30 

เมษายน-1 พฤษภาคม 2553 ณ ฟูรามา จอมเทียน บีช

พทัยา จงัหวดัชลบรุ ีโดยนายประพฒัน  โพธวิรคณุ นายก

สภามหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธเีปด พรอมบรรยาย

พิเศษ “การสรางมหาวิทยาลัยสูสังคมประกอบการ

ดวย SMART (S=Service mind/Science, M = Mo-

rality / Management, A = Artistic / Acadamic, 

R = Responsibility, T = Technology/Thainess)” 

เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย  หัวหนาหนวยงาน 

หัวหนาสาขาวิชา นําความรู สูระบบเศรษฐกิจของโลก

และของประเทศไทยมาเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา

ของมหาวทิยาลยัและถายทอดสูหนวยงานเพือ่ขบัเคลือ่น

มหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถแขงขับ

กับสถานศึกษาอื่นจนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตามวิสัย

ทัศนของมหาวิทยาลัยได นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผูมีชื่อ

เสยีงมาใหความรู อาท ิดร.สวุทิย  เมษนิทรยี ผูอาํนวยการ

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) คณุพงษศกัดิ์

ชิวชรัตน และคุณจรรยาวีร เจียมสวัสดิ์ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

ขับเคลื่อนสู่สังคมประกอบการ

ของมหาวทิยาลยัและถายทอดสูหนวยงานเพือ่ขบัเคลือ่น



 เมื่อวันจันทรที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร โดยอธกิารบดใีหการตอนรบั ดร.ญาณพล 

แสงสนัต ผูตรวจประเมนิจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(กพร.) ณ หองประชมุ 1 อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร เพื่อการตรวจประเมินผลการดําเนินการตัวชี้

วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552” การประเมนิฯ ครัง้นีไ้ดมกีารตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของรวมทั้งรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติราชการ และหารือแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม ตล

อดจนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะผลผลิต ผลลัพธ รวมถึงความพึง

พอใจของนิสิต นักศึกษา และผูรับบริการ สําหรับผลการตรวจประเมินนั้น ทาง กพร. จะแจงผลใหกับทางมหาวิ

ทยาลัยฯ ไดรับทราบในภายหลัง

6
ภาพข่าวกิจกรรม

 กองค ลัง  มหา วิทยา ลัย เทคโน โล ยีราช

มงคลรัตนโกสินทร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรดาน 

งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ระหวาง วันท่ี 30 

เมษายน-2 พฤษภาคม 2553 ผูเขารวมโครงการประกอบดวย

บุคลากรดาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจาย

พัสดุ และฝายบริหารท่ัวไป จาก มทร.รัตนโกสินทร 

สํานักงานอธิการบดีศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัย

เพาะชาง และพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ณ โรงแรม อีเดน 

การเดน รีสอรท จ.ราชบุรี

งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ระหวาง วันท่ี 30 

กองคลังพัฒนาบุคลากร

     สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนขาวเพื่อ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณใหกับองคกร เมื่อวัน

องัคารที ่27 เมษายน 2553 โดย ผศ.ดร.วรพร สนุทรวฒันศริิ

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มาเปนประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝกปฏิบัติการเขียนขาว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความ

เขาใจในงานประชาสัมพันธเชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ และสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนที่รูจักและ

จดจําของสังคมในวงกวาง สํานักงานประชาสัมพันธฯ ไดเรียนเชิญวิทยากร อาทิ อ.ขนิษฐา คุณาลัย ซึ่งปจจุบันดํารง

ตาํแหนง ทีป่รกึษาดานประชาสมัพนัธให มทร.รตันโกสนิทร และผูสือ่ขาวหนงัสอืพมิพคมชดัลกึ คณุกมลทพิย ใบเงนิ 

บรรณาธิการขาวการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม และคุณหทัยรัตน ดีประเสริฐ หัวหนาขาวสายการศึกษาและ

เยาวชน และไดเชิญทีมหุนยนตกูภัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร ที่จะรับคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันหุนยนตกูภัย

ชิงแชมปโลก 2553 ระหวางวันที่ 19-25 มิถุนายน 2553 ที่ประเทศสิงคโปร นําโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย กาญจนวรงค 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และอ.กิตติพงษ พุมโภชนา พรอมทั้งอาจารยผูควบคุมทีม

นักศึกษาในทีมอีก 2 คนมาเปนผูใหสัมภาษณในการฝกปฏิบัติเขียนขาวครั้งนี้อีกดวย

     สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนขาวเพื่อ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณใหกับองคกร เมื่อวัน

องัคารที ่27 เมษายน 2553 โดย ผศ.ดร.วรพร สนุทรวฒันศริิ

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มาเปนประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝกปฏิบัติการเขียนขาว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความ

ปชส. อบรมการเขียนข่าว

ตรวจประเมินคุณภาพ
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นักศึกษาเข้าแคมป์ที่เดนมาร์ก
Lions Denmark Youth Camp and Exchange 2010

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สงนักศึกษาเขารวมโครงการ Youth Camps Exchange

Denmark 2010 ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2553 ณ ประเทศ Denmark

มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะชางเขารวมโครงการท้ังหมด 6 คน ประกอบดวย นายภาดา โหเฉ่ือย  นายสิทธิพันธ 

หงสพิมลมาศ นางสาวศิรินธร จริยกิจโกศล นางสาวพัชรกานต วิสุทธิโก นางสาวจินตรัตน ลูกอินทร และ

นางสาวระวีระวรรณ จิรวุฒิพจน 

นักศึกษาเข้าแคมป์ที่เดนมาร์ก

ต่างประเทศ

เพาะช่างศึกษาดูงานศิลปะที่อินเดีย
 ระหวางวันท่ี 26 กุมภาพันธ–3 มีนาคม 2553 คณาจารย

จาก วิทยา ลัย เพาะช า งและ ผู เ ก่ียวของ จํานวน 30 คน

โดยการนําของ รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี มทร.

รัตนโกสินทร ไดไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศอินเดีย ซ่ึงจะเปน

ประโยชนสําหรับการจัดการเรียนการสอนศิลปะ การเดินทางไป

ศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ไปเย่ียมชมการเรียนการสอนศิลปะของ College

of Art ซ่ึงเปนวิทยาลัยศิลปะท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินเดีย อายุ

กวา 60 ป ในกรุงเดลลี พบวา แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ของ College of Art แหงน้ีคลายคลึงกับการจัดการเรียนการสอนใน

วิทยาลัยเพาะชาง ในหลาย ๆ ดาน เชนวิธีการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติ

และการสงเสริมความคิดสรางสรรค ในเชิงศิลปะสมัยใหม นอกจากน้ียังมีการใชเคร่ืองมือตาง ๆ  ท่ีสรางข้ึนเองในการผลิตผลงาน

ทางศิลปะ ทําใหสามารถผลิตผลงานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สําหรับสภาพชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของประชาชน

ชาวอินเดียน้ันพบวาความแตกตางดานชนช้ัน แตสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข เน่ืองจากทุกคนมีศาสนาของตนเปนส่ิงยึด

เหน่ียวจิตใจ ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ีผูเขารวมโครงการยังไดรับความประทับใจจากการไดไปเย่ียมชมโบราณสถาน และส่ิงกอสราง

ตาง ๆ ท่ีสะทอนความเปนแหลงอารยธรรมและความเจริญเปนแหงแรก ๆ ของโลกดวย กลาวไดวา การศึกษาดูงานศิลปะ ใน

ประเทศอินเดียในคร้ังน้ี เปนประสบการณท่ีมีคาย่ิงของผูเขารวมโครงการ เพราะนอกจากจะเปนการขยายโลกทัศน และมุมมอง

ชีวิตแลว ยังจะเปนการจุดประกาย

แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะใหม ๆ และการประยุกตใช

ความรูและประสบการณสําหรับ

การจัดการเรียนการสอนศิลปะท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน
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สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร “2553 ปคุณภาพการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร”

           มทร.รัตนโกสินทร์

           สืบสานประเพณีสงกรานต์

โดยพระสงฆ 9 รูป เจริญชัยมงคลเสร็จแลว อธิการบดี 

และคณะผูบริหารรวมกันถวายภัตตาหารเชา และ

เครื่องไทยทานแดพระภิกษุสงฆ หลังจากนั้น ผูบริหาร 

และบุคลากรก็ไดรับนําพระพุทธมนตประพรมเพื่อ

ความเปนสิริมงคล เสร็จแลวเปนการทําบุญตักบาตร

อาหารแหง จากนั้น ประธานในพิธี นําคณะผูบริหาร 

และบุคลากรสูหอพระ เพื่อสรงนํา และหมผาองคพระ

ประธาน เมื่อแลวเสร็จ อธิการบดีไดสรงนําองคพระ

พรหม และผูกผาเจ็ดสีที่ศาลพระพรหม รวมถึงรดนํา

ตายาย และผูกผาเจ็ดสีที่ศาลตามลําดับ และเมื่อเวลา

ประมาณ 10.30 น. คณะผูบริหาร อาจารยอาวุโส 

คณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และพนักงานของมหา

วิทยาลัยฯ รวมรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ณ หองอาหารอาจารย และเขารวมพิธีรดนําขอพรจาก

ผูบริหารและอาจารยอาวุโส ณ หองคชาธาร บรรยากาศ

ภายในงานเต็มไปดวยความชื่นมื่นของบุคลากรภายใน

มหาวทิยาลยัฯ ทีไ่ดรวมสงัสรรคในงานประเพณอีนัดงีาม

ของไทยครั้งนี้ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ศาลายาจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

ประจาํป 2553 ขึน้ เมือ่วนัศกุรที ่9 เมษายน 2553 ณ อาคาร

จอดรถอเนกประสงค โดยมอีธกิารบด ีรองศาสตราจารย 

ดร. อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน เปนประธานในพิธี 

เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดรวมทําบุญ 

สรงนําพระพุทธรูป และรดนําขอพร จากผูอาวุโส เพื่อ

ความเปนสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปใหมไทย และ

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานตซึ่งเปนขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ถือปฏิบัติมาแตโบราณ เพื่อใหอนุชนรุนหลัง

ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูใหญ ตลอดจนไดรวม

อนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป 

 งานในครั้งนี้ มีคณะผูบริหาร อาจารยอาวุโส 

คณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และพนักงานของ

มหาวิทยาลัยฯ เขารวมเปนจํานวนมาก และบุคลากร

ทุกทานไดใหความรวมมือโดยแตงกายดวยผาไทย หรือ

ใสเสื้อลายดอก เพื่อใหเหมาะสมกับเทศกาล อีกทั้งยัง

เปนการอนรุกัษความเปนไทย งานเริม่ขึน้ในเวลา 8.30 น.

 











