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อันเนื่องมาจากปก2

 ในภ าพ เ มื่ อ ป ี พ . ศ . ๒๕๐๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ

พระราชดำาเนินมาทรงเปดการแสดง

ภาพเขียน ของเหม เวชกร และเพื่อน

พรอมครู อาจารย์ โรงเรียนเพาะชาง 

โดยจดัรวมกบัสโมสรโรตารีแ่หงประเทศไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จพระราชดำาเนนิ

มาทรงเปดงานแสดงภาพถาย คร้ังที่ 3 ซึ่งจัดโดยสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย รวมกับโรงเรียนเพาะชาง

และทรงทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนเพาะชางดวย

 ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ นีน้บัเปนปีมิง่มหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเจรญิพระชนมพรรษา

ครบ ๗ รอบ ซึง่จะมาถงึในวนัที ่๕ ธนัวาคม  ๒๕๕๔ นี ้ พระองค์เปนพระมหากษตัรยิาธริาชเจาทีท่รงมพีระชนมายุ

ยนืนานมากทีส่ดุพระองค์หนึง่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์รูสกึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุ

ของพระองค์อยางสุดที่จะพรรณนา  โดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปกครองประเทศมานั้น  พระองค์ทรงปกครอง

แผนดินดวยทศพิธราชธรรม ประกอบดวยพระราชจริยาวัตรที่งดงาม  ยังผลใหประเทศไทยรมเย็นเปนสุข

ภายใตรมพระบารม ีในวโรกาสอนัเปนมหามงคลนีม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ ไดนอมระลกึถงึ

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และขอเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ดวยการอัญเชิญ

พระราชกรณยีกจิทีท่รงบำาเพญ็มาเผยแพรเพ่ือเปนมิง่ขวญัแกชาวราชมงคลรัตนโกสินทร์ทกุฉบบั ตลอดปีแหง

การเฉลมิฉลอง ๘๔ พรรษาของพระองค์  โดยจะเร่ิมจากการเฉลิมพระเกียรติยศดานการเปนเอกองค์อคัรศลิปน 

ดานการวาดภาพและถายภาพ  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเสด็จพระราชดำาเนินมายังโรงเรียนเพาะชาง เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๖ 

และพ.ศ. ๒๕๐๗ นั้นถือเสมือนกับการที่ทรงพระราชทานขวัญและกำาลังใจแกศิลปนชาวเพาะชาง ซึ่งถือ

เปนสถานท่ีผลิตศิลปนผูสรรค์สรางจิตรกรรม ประติมากรรม อันเปน  สมบัติทางดานศิลปะของชาติไทย ยัง

ผลใหคณาจารย์มีมานะอุตสาหะในการผลิตลูกศิษย์ที่ปราดเปรื่องทางดานศิลปะมาจวบจนปจจุบันนี้

โดย  ผศ.อลงกรณ์  อิทธิผล
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 สวัสดีปีใหม่ 2554

 ในปีใหม่ปีนี ้ ผมรู ้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ ่งที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเรา

ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยจะครบรอบ 6 ปี แห่งวันสถาปนา 

ในวันที่ 18 มกราคม 2554 นี้ จากความทุ่มเทอุตสาหะของพวกเรา ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ทำาให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สามารถเติบโตขึ้นอย่างสง่างาม ทั้งในด้านกายภาพและด้านคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตาม

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ซึ่งยังเป็นที่ยอมรับของวงการอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน 

อีกทั้งจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยของเรา มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีวิทยาลัยและหน่วยงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

มีการขยายการเปดสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี มีการเปดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ และกำาลังจะมีการเปดสอนระดับปริญญาเอก

ในด้านบริหารธุรกิจ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาให้มีความรุดหน้า ต้องเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น และต้องเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม ASEAN ของประเทศไทย 

ในปี 2558 อย่างไรก็ดี การนำาพามหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันในการจัดการศึกษาดังกล่าว ย่อมต้องอาศัย

พลังจากชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกคน ที่ต้องพร้อมใจกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย

เข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันดังกล่าวอย่างภาคภูมิและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป 

 ในโอกาสปีใหม่นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจน  

พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำาเร็จ 

ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

สารจากอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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 ส.ค.ส.วันปีใหม ๒๕๕๔ 

                                                    เบิกบายศรีรับขวัญวันปีใหม่
                                             ร้อยมาลัยนำ้าใจใส่ประสม
                                             ธูปเทียนหอมกลิ่นกรุ่นอุ่นอารมณ์
                                             น้อมประนมบูชาสง่างาม
                                             ขอไตรรัตน์เทวฤทธิ์นิมิตให้
                                             ดลฤทัยผุดผ่องด้วยองค์สาม
                                             กายสวยฤดีใสทุกโมงยาม
                                             วจีงามมธุรสหมดราคิน

                                                                                              ผศ. อลงกรณ์  อิทธิผล : ร้อยกรอง

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร  (พระทองคำาที่ใหญ่ที่สุดในโลก) วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่าน ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรก

ของปีพุทธศักราช 2554 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ของการจัดทำาจุลสารมหาวิทยาลัยฯ ของเรา คงต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่กับท่าน

ผู้อ่านทุกท่าน ขอให้ปีใหม่นี้ทุก ๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกันถ้วนหน้า 

 ในฉบบันี ้คณะผูจ้ดัทำาได้รวบรวมข่าวสารความเคลือ่นไหวและกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในมหาวทิยาลัยฯ 

ของเรามาเผยแพร่ให้ได้ทราบกันเหมือนเคย และในฉบับหน้านี้ทางคณะผู้จัดทำาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ 

ให้คอยตดิตามกนัด้วยนะครบั

               บรรณาธิการ

...บก.แถลง....
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มทร.รัตนโกสินทร์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 เมื ่อวันที ่17 พ.ย. 2553 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี นำาคณะผู้บริหาร บุคลากร และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสำานักงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัย และเมื่อ

วันที่ 3 ธ.ค. 2553 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน

ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหวางหนวยงาน

 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง

หน่วยงานในองค์กรขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์  ความสามัคคี การติดต่อประสานงาน ตลอดจนการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 4 ชนิด คือ ชักกะเย่อ 

วิ่งเปียว วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดวิบาก และการประกวดกองเชียร์  มีหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทีม ดังนี้ 

1. ทีมสายวิชาการ ศาลายา 2. ทีมสายสนับสนุน ศาลายา 3. ทีมบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 4. ทีมเพาะช่าง 5. ทีมวังไกลกังวล 

นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วในช่วงบ่ายได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ โดยภายในงานมีการแสดงบนเวที และ

การจับฉลากของขวัญ ซ่ึงได้สร้างความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
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มทร.รัตนโกสินทร์ รวมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง 2553

  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จัด “โครงการร่วมใจสืบสานประเพณีไทย
ลอยกระทง” เม่ือวันท่ี 19 พ.ย. 2553 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทย และในวันน้ัน ได้มีการทำา
กิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันต้ังแต่ช่วงเช้า ได้แก่ การแข่งขันกีฬาไทยพ้ืนบ้าน เช่น ชักกะเย่อ ว่ิงสามขา ว่ิงผลัดกระสอบ และ
ว่ิงเปร้ียว ณ สนามกีฬามทร.รัตรโกสินทร์ นอกจากน้ียังได้มีการสอนและสาธิตการประดิษฐ์กระทงให้แก่ผู้สนใจ
ท่ีห้องคชาธาร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากวิทยาลัยเพาะช่าง อาทิ คุณณรงค์ศักด์ิ วงละม้าย คุณนิกร จันทร์ตะตา 
คุณเขมโสภา หมอกชัย และคุณชาญชัย จันทนย่ิงยง มาสาธิตวิธีการทำากระทงสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ ในช่วงคำา่
ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดตำานานนางนพมาศ และชุดยอยศพระลอ จากนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป พร้อมด้วย
การประกวดนางนพมาศ ซ่ึงผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนางนพมาศ ประจำาปี 2553 ได้แก่ นางสาวกัณณิกา พนมวงศ์ 
ปดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ และร่วมลอยกระทง ณ สระนำา้บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ นำาโดย รศ.ดร. อิสสรีย์ 
หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และภรรยา ตามด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เป็นอัน
เสร็จส้ินงาน “ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง” ประจำาปี 2553

มทร.รัตนโกสินทร์จัดการแขงขันฟุตบอลรายการ “Friendship League” ประจำาปี 2553

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับ
อดุมศกึษา “Friendship League”  ครัง้ที ่ 1 ประจำาปี 2553 ระหว่างวนัท่ี 10 สิงหาคม - 20 กนัยายน 2553  
โดย รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวในฐานะ
เจ้าภาพว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ซ่ึงมีการ
คาดหวงัผลสมัฤทธิท์ีส่ำาคญั นัน่กค็อื “มติรภาพ”  มติรภาพท่ีจะเป็นผู้เปดประตูให้เกดิความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
นกักฬีา นกัศกึษา และความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยต่อไปในอนาคต 
 การแข่งขนัในครัง้นีม้ทีมี เข้าร่วมทัง้สิน้ 10 ทมี โดยเป็นทมีจาก 1. มทร.ตะวนัออก 2. มทร.พระนคร 3. มทร.
สวุรรณภมู ิ4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 5. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 6. มหาวทิยาลยัปทมุธาน ี7. มหาวทิยาลัยเกริก 8. วทิยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก 9. วทิยาลัยราชพฤกษ์ 
และ 10. มทร.รตันโกสนิทร์ ผลการแข่งขนัปรากฏว่า วทิยาลยัเซาธ์อสีท์บางกอก และ วทิยาลยัราชพฤกษ์ ได้ครอง
แชมปการแข่งขนัฟตุบอลในระดบัอดุมศกึษา “Friendship League”  ครัง้ที ่1 ประจำาปี 2553 ร่วมกนั



7เพชรราชมงคลรัตนโกสินทร์

  ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย "Successfully@RMUTR" สร้าง

ผลงานท่ียอดเย่ียมอีกคร้ัง จนสามารถคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 

และรางวัลหุ่นยนต์ท่ีมีศักยภาพในการเคล่ือนท่ียอดเย่ียม (The 

Best Mobility Award) จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้า

ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก ประจำาปี 2554 ท่ีประเทศตุรกี  

โดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยร่วมกับเครือซิเมนต์ไทยในรอบ

ชิงชนะเลิศจัดข้ึนท่ี MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เม่ือวัน

ที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553 ท่ีผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศเป็นของทีม iRAP_Judy ทีมอดีตแชมป

โลกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครองแชมป Thailand Rescue Robot Championship 

2010 เป็นตัวแทนประเทศไทย ปองกันแชมปโลกสมัยที่ 6 ส่วนทีม Successfully@RMUTR มทร.รัตนโกสินทร์ 

ไม่น้อยหน้าคว้า 2 รางวัล รองแชมปอันดับ 1 และ หุ่นยนต์เคล่ือนท่ียอดเย่ียม ขณะท่ีทีมต่างชาติ Shinobi จากประเทศ

ญ่ีปุนคว้ารางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเย่ียม

        ทีม Successfully@RMUTR จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประกอบด้วย นักศึกษาในทีม คือ 1. นายชุณหวุฒิ ปฐมกนกพงศ์ 2. นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ 3. นายจักรพันธ์ ฮะธะโชติ 

4. นายอลงกรณ์ แก้วสุจริต  และทีมสำารอง ประกอบด้วย 5. นายรัชเศรษฐ์ ตรีเพ็ชร์ 6. นายพิพัฒน์ ฟกมี 

7. นายณัฐพล บุญเสนันท์ 8. นายพิชิตพล นุ่มนวล 9. นายอนุลักษณ์ สระนพงษ์ 10. นายจักรพันธ์ มาลัยทอง 

11. นายเกียรติพงษ์ สุวรรณรัตน์ และ12. นายณัฐพล เทศสถาน โดยมี อ.วุฒิไกร บัวแก้ว อ.กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา และ 

อ.วราพร บุบผามาลา เป็นทีมอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 มทร.รัตนโกสินทร์ สร้างผลงานในการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์

กู้ภัยชิงแชมปประเทศไทย (Thailand Rescue Robot Championship) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้พัฒนาฝีมือ

ขึ้นเป็นลำาดับ ซึ่งรางวัลหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม (The Best Mobility Award) ทีมจาก 

มทร.รัตนโกสินทร์ สามารถคว้ารางวัลนี้ได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันอีกด้วย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีไดรางวัลชนะเลิศการแขงขัน  

“Integrated Accounting and Related Field Game”
 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2553 ท่ีผ่านมา

สมาคมการบัญชีไทย ได้จัดการแข่งขัน “Integrated

Accounting  and   Related  Field Game” ณ  

มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงในปีน้ีทีมจากมทร.รัตนโกสินทร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำานวน  25 

มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาภายในทีมมทร.รัตนโกสินทร์

ประกอบด้วย 1.นายพจน์ ปญญานวล 2. นางสาวสุปรียา 

จินดานิล 3. นางสาวอภิรัตน์ แซ่ซิม 4. นางสาวสุมณฑา ชูใจ และ 5. นางสาวปทุมมา  กัญญาไทร ซึ่งเป็น

นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มีอาจารย์ฉ้อยฝา แซ่คู่ และอาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์ 

เป็นผู้ควบคุมทีม

ทีมหุนยนต์กูภัย มทร.รัตนโกสินทร์ สรางชื่อซำ้าอีกปี ควารองชนะเลิศการแขงขันหุนยนต์กูภัย

ชิงแชมปประเทศไทย ปี 2553
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งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2552 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำาปีการศึกษา  2552  เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน  2553 

โดยมีจำานวนบัณฑิตทั้งสิ้น 2,251 คน และในปีนี้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำานวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิจาก

สาขาวิชาต่าง ๆ 
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บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร. รัตนโกสินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2552

พระเทพภาวนาวิกรม  

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาภาษาจีน

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช  

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางวิจิตรา สุขะมงคล 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการ

นางจริยา สกุลกิตติธำารง 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สาขาวิชาการจัดการ

นายศิราสิทธิ์ เติมพงศ์ธานิน  

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สาขาวิชาการโรงแรม

นายโซเรน เบิร์ช ราสมุสเซน 

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายไพบูลฐ์ ยงค์ประดิษฐ์ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาวิศวกรมโยธา

นายทองร่วง เอมโอษฐ์ 

ปริญญาศิลปะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาประติมากรรมไทย
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ศิษย์เกาเลาเรื่อง

แนะนำานายกสมาคมศิษย์เกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คนแรก

 บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีนายกสมาคมศิษย์เก่าคนแรกในนามของนายก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แล้ว โดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา ศิษย์เก่าวิทยาลัย

เพาะช่าง ได้ให้เกียรติรับตำาแหน่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 ปจจุบัน ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด และเป็นประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ทุกปี รวมทั้งยังดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญต่าง ๆ ของสมาคม องค์กร หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ต่าง ๆ มากมาย สำาหรับในด้านผลงานนั้น ได้เป็น

เจ้าของรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ อาทิ พ่อดีเด่น  บุคลากรยานยนต์ดีเด่น TSAE ประจำาปี 2552 จากสมาคมวิศวกรรม

ยานยนต์ไทย และบุคคลคุณภาพแห่งปี 2010 ในภาคธุรกิจยานยนต์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นั้น นอกจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา 

ได้ให้เกียรติรับตำาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในขณะนี้แล้ว ยังเป็น

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยฯ และดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่างคนปจจุบันด้วย

 ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คนแรก ดร.ปราจิน เอ่ียมลำาเนา

มุ่งมั่นที่จะระดมสรรพกำาลังของศิษย์เก่าทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เข้มแข็ง 

เพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ Zhanjiang Normal University รุนที่ 6 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการตกลงทำาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับ Zhanjiang Normal University ติดต่อกันมาต้ังแต่ปีพ.ศ 2548 จนถึงปีน้ีเข้าสู่ปีท่ี  6 แล้ว ในปีนี้ได้มี

นักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ จากคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัย

เพาะช่าง เป็นจำานวน 11 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน จาก

เจ้าของภาษา รวมทั้งได้รับประสบการณ์ชีวิต เปดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ด้วย

 เม่ือวันท่ี 15 ก.ค. 2553 ท่ีผ่านมาทาง Zhanjiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ส่ง

นักศึกษาจำานวน 12 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ระหว่างวันท่ี 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัย

เพาะช่าง ซึ่งนักศึกษาจีนที่มาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยก็ได้มีโอกาสเรียนภาษาไทย ศิลปะ รวมทั้งทัศนศึกษา

สถานท่ีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ อยุธยา เมืองมรดกโลก เกาะเกร็ด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น และใน

วันท่ี 14 กันยายน 2553 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดงานเล้ียงส่งนักศึกษาแลกเปล่ียน

จาก Zhanjiang Normal University ซ่ึงนักศึกษาจากประเทศจีนได้ทำาการแสดงรำาไทย และระบำาพ้ืนเมืองของชาวจีน

รายช่ือนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาจาก Zhanjiang Normal University

1.   Ms.Zhang       Shilin  7.   Ms.He             Xiuyi

2.   Ms.Yang         Jingyi  8.   Ms.Ba             Caiqin

3.   Ms.Deng         Cailing  9.   Ms.Luo           Yunshu

4.   Mr.Liang         Longhuan  10. Ms.Mai           Haishan

5.   Ms.Yang         Qiuer  11. Mr.Tang          Bojie

6.   Ms.Xie           Junni  12. Ms.Chen         Jing

สายสัมพันธ์งานวิเทศ
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มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความรวมมือทางวิชาการ กับ Tianjin University of Technology

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำาโดย รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ 

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ และ พระเทพภาวนาวิกรม รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน

และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ กรุงปกกิ่ง และเมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง

วันท่ี 9-15 ธันวาคม 2553 

 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ พระเทพภาวนาวิกรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมขงจื้อโลก ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ กรุงปกกิ่ง และในระหว่าง

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารและคณะทำางานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือ 

ทางวิชาการ (MOU)  กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเมืองเทียนจิน

 โดยในช่วงเช้าวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 ได้เย่ียมชม Tianjin University of Technology พร้อมท้ังได้มี

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และ 

Prof.Dr.Jianbiao MA อธิการบดีของ Tianjin University of Technology

 ในช่วงบ่าย ได้เย่ียมชม Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (ZTUTCM) ซ่ึง

คณะผู้บริหารมทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก Prof. Xiumei Gao รองอธิการบดี 

 จากน้ันในช่วงเย็นของวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 ได้เดินทางไปยัง Tianjin Normal University (TNU) ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีคณะครูจาก กทม.กำาลังไปฝกอบรมภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือจะได้กลับมาสอนในโรงเรียน

ต่าง ๆ ในสังกัด กทม. โดยมี Prof.Dr. Zhong Yinghua ผู้อำานวยการ ของ Offi ce of International Programs, 

College of International Education and Exchange ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 ต่อมาวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารและคณะทำางานท่ีเก่ียวข้องได้เย่ียมชม Tianjin University of 

Science and Technology (TUST) ซ่ึง Prof.Dr.Cao Xiaohong อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การ

ต้อนรับ

 และในวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 ได้เดินทางไปยัง Tianjin Academy of Fine Arts โดย Prof.Yu Shi-Hong 

รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นอกจากน้ีคณะผู้บริหารจากมทร.รัตนโกสินทร์ ยังได้รับเชิญให้

เข้าชมนิทรรศการการเขียนพู่กันจีนอีกด้วย

 จากการไปศึกษาดูงานคร้ังน้ี ทำาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีโอกาสเช่ือมความสัมพันธ์

อันดีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเมืองเทียนจินซ่ึงมีช่ือเสียงในด้านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และทุกมหาวิทยาลัยท่ี

ไปเย่ียมชมต่างสนใจท่ีจะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสต่อไป ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังกล่าว มีความเช่ือม่ัน และให้ความเคารพนับถือพระเทพภาวนาวิกรมเป็นอย่างมาก

สายสัมพันธ์งานวิเทศ
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มทร.รัตนโกสินทร์จัดกฐินพระราชทาน ณ วัดไรขิง
  มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพพิธถีวายผ้า

พระกฐินพระราชทาน ณ วดัไร่ขิง พระอารามหลวง 

อ.สามพราน จ.นครปฐมข้ึน เมือ่วนัท่ี 20 พ.ย. 2553 

ทีผ่่านมามทีัง้ข้าราชการ ผูม้เีกยีรต ินกัศกึษา ประชาชน 

และผูม้จีติศรทัธา 

  เวลาประมาณ 10.00 น. รศ.ดร.อิสสรีย์ 

หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

ประธานในพิธีถวายตาลป ตรแด ่พระภิกษุสงฆ ์ 

จำานวน 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น

อธิการบดีฯ และคณะผู้บริหารร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำานวน 130 รูป และ

ร่วมถวายจตุปจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งหมดด้วย 

 ในการถวายผ้าพระกฐินเริ่มด้วยขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทานรอบพระอุโบสถ 3 รอบ และนำา

องค์พระกฐินฯ ตั้งไว้บนโตะหมู่บูชาบริเวณหน้าพระอุโบสถ เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงและเริ่มประกอบ

พิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จากนั้นพระสงฆ์กระทำาพิธีกฐินกรรม แล้วพระสงฆ์ที่เป็นผู้ครองกฐินลงไป

ครองผ้า ประธานถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวาย

เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งหมด

 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายผ้าฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ประกาศยอดเงินรวมที่ได้รับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อ

ถวายภิกษุสามเณรและถวายบำารุงพระอาราม ตามแบบที่กรมการศาสนามอบให้ประธานในพิธีถวายใบปวารณา

จตุปจจัยตามที่ประกาศแด่ประธานสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดนำ้ารับพร 

แล้วกราบลาพระรัตนตรัยและพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ รวมนำ้าใจชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2553 ที่ผ่านมา นางชูศรี ลีตะภวังค์ 

รองอธกิารบดสีำานกับรหิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รตันโกสนิทร์ พืน้ทีบ่พติรพมิขุ จกัวรรด ิและ รศ.รจุ ีพาสุกรี 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  พร ้อมด้วยนักศึกษาจาก

คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกับ “ชมรม

อาสา คม ชัด ลึก แทนคุณแผ่นดิน” เดินทางไปมอบของ

ช่วยเหลือและฟนฟูปรับภูมิทัศน์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดเรือแข่ง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังได้รับความเสียหาย

อย่างหนกัจากอทุกภยัครัง้ทีผ่่านมา

 นอกจากนี ้ เมือ่วนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2553 

นายพนม พรกุล รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

ได้นำานักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยันำา้ท่วมทีเ่ทศบาลตำาบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม และโรงเรยีนวดัโบสถ์ จ.พระนครศรอียธุยาด้วย
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รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

นำากระเช้าสวัสดีปีใหม่มอบแด่พระเทพภาวนาวิกรม 

(เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2553

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ นายกสภามทร.รัตนโกสินทร์ เดิน

ทางนำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่พระเทพภาวนาวิกรม 

(เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม  เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2553

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

เดินทางไปคาราวะ คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง 

ฝายกิจกรรมพิเศษ เพ่ือขอพรเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ ณ อาคาร 

603 สนามเสือปา เม่ือวันท่ี 7 ม.ค. 2554

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

เดินทางนำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบแด่ นายชินวรณ์  

บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ

วันที่ 4 ม.ค. 2554

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

นำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบแด่ นายไชยยศ  จิรเมธากร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2554

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

นำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบแด่ นายสุเมธ แย้มนุ่น 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ 29 ธ.ค. 2553

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

เดินทางนำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นางสาววลัยรัตน์ 

ศรีรุณ  ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2553

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

นำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบแด่นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2553
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รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ 

นำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบแด่ ผศ.ดร. ยุวดี 

นาคะผดุงรัตน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

และ นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง ผอ.สนง.ประชาสัมพันธ์

และวิเทศสัมพันธ์ นำากระเช้าสวัสดีปีใหม่มอบแด่ พ.ต.อ.สุรพจน์  

พิสุทธิวงส์ ผู้กำากับ สภ.พุทธมณฑล เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 53

นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง ผอ.สำานักงานประชาสัมพันธ์

และวิเทศสัมพันธ์ นำากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบแด่ 

นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำาเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 53

คณะตัวแทนจาก มทร.รัตนโกสินทร์ นำากระเช้าของขวัญ

สวัสดีปีใหม่มอบแด่สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2553 

คณะตัวแทนจาก มทร.รัตนโกสินทร์ เดินสายนำากระเช้าร่วมสวัสดีปีใหม่นักข่าว และส่ือมวลชนต่าง ๆ ได้แก่ นสพ.ไทยรัฐ นสพ.เดลินิวส์ 

นสพ.คม ชัด ลึก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นสพ.เดอะเนช่ัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เม่ือวันท่ี 5 ม.ค. 2554
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ “2553 ปีคุณภาพการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์”

บันทึกฝากไว  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 7 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำานักบริหารเพาะช่าง เตรียมจัดโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th International Visual Art Workshop and 

Exhibition) ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2554 มีการปฏิบัติการทัศนศิลป การเสวนา และการนำาเสนอ

ผลงาน นอกจากนี้ จะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ 

เพื่อให้ศิลปนทั้งหลาย ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับศิลปนนานาชาติ และเปดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 

และผู้สนใจ ได้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปนแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและสะสมความ

รู้ทางวิชาการศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางด้านทัศนศิลปอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม

งานได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว


