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 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิสวนพระองค ทรงรวมงานเทศกาลตรษุจนีเยาวราช 

ป 2554 และทรงเปนประธานเปดงานดังกลาว ภายใตแนวคิด “ตรุษจีนรวมสมัย เยาวราชรวมใจ 84 พรรษามหามงคล” 

เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ 2554 เวลา 16.05 น. ในการนี ้รศ.ดร. อสิสรยี หรรษาจรญูโรจน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา เฝาทูลละอองพระบาท และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของที่ระลึก 

 จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมบูทแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ทรงทอดพระเนตรการสาธิตการทํางานของหุนยนตกูภัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร 

ที่ไดรับรางวัลรองแชมปอันดับ 1 และรางวัลหุนยนตเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม จากการแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทย 

ประจําป 2553 นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตรยังไดสรางหุ นยนตสิงโตสีทอง เพื่อเปนสีสันของงานเทศกาลตรุษจีน

ในปนี้อีกดวย
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ขอแสดงความยนิดกีบัหวัหนาหนวยงานระดบัคณะ สถาบนั 

สํานัก อันประกอบดวยคณบดี และผูอํานวยการ จํานวน 7 ทาน ที่ผานการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ

ประชมุวสิามญั เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2554 และไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงเรยีบรอยแลว ตัง้แตวนัที ่16 กมุภาพนัธ 

2554 เปนตนมา ดังนี้

 1. ผศ.ดร.อุดมวิทย กาญจนวรงค คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (วาระที่ 2)

 2. อาจารยคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 3. ผศ.บุปผา วงศพันธุทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว (วาระที่ 2)

 4. อาจารยมงคล ไชยวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเพาะชาง

 5. ดร.สําเนียง องสุพันธกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 6. ดร.อนันต เตียวตอย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 7. ผศ.ดร.ชัยวัฒน จงกุลสถิตชัย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระที่ 2)

 คณะกรรมาธกิารการพลงังาน 

วุฒิสภา นําโดย พลเอกเลิศรัตน 

รั ตนว านิ ช  ป ระธ านคณะ

กร รม า ธิ ก า ร ก า รพลั ง ง าน 

วุฒิ สภ า  พร  อมด  ว ยคณะ

ก ร ร ม า ธิ ก า ร  แ ล ะ ค ณ ะ

อนุกรรมาธิการ การพลังงาน 

เดินทางมาศึกษาดูงานด าน

การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษาสาขาวิชาดานพลังงาน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร โดยมี

นายประพัฒน   โพธิ ว รคุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พรอมดวย รศ.ดร.อิสสรีย 

หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร และ

คณะผูบรหิารใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ 2554 

 นอกจากนี ้พลเอกเลศิรตัน รตันวานชิ ยงัไดมอบ

เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 30,000 บาท 

โดยมอีธกิารบด ีมทร.รตันโกสนิทร เปนผูรบัมอบ อกีดวย

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ ÇØ²ÔÊÀÒ 
ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ Á·Ã.ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ ÇØ²ÔÊÀÒ 
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 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มทร.รตันโกสนิทร 

จดัโครงการ “ปจฉมินเิทศนกัศกึษา ประจาํปการศกึษา 2553” พรอม

กับโครงการสัมมนา “Creative Forum” ในหัวขอเรื่อง "การตามหา

อตัลกัษณสถาปตยกรรมไทยรวมสมยั" ณ หอง 501 ชัน้ 5 อาคารเรยีน

อเนกประสงค คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ในวันที่ 

16 กมุภาพนัธ 2554 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เตรยีมความพรอมในการ

กาวเขาสูวชิาชพีใหกบับณัฑติทีก่าํลงัจะสาํเรจ็การศกึษา โดยนกัศกึษา

จะไดทราบถึงขอมูลสําคัญเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเอง

สนใจจากบุคลากรสําคัญในองคการดานออกแบบและงานกอสราง

และเจาของธุรกิจสวนตัวที่ประสบความสําเร็จอยางผูกอตั้งบริษัท

รบัจดัสวนชือ่ดงั บรษิทั วอลลาเซยี จาํกดั (Walllasia.,Ltd) คณุสรุยิะ 

อัมพันศิริรัตน เพ่ือจุดประกายความคิดสรางสรรคและสรางแรงบันดาลใจ

โดยมีนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบที่จะสําเร็จการศึกษาจาก 3 สาชาวิชา (เทคโนโลยี

สถาปตยกรรม, การจัดการงานกอสราง และเทคโนโลยีนิเทศศิลป) เขารวม

 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.รัตนโกสินทร 

ศาลายา จัดงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุมศิริวัฒน อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ มทร.รัตนโกสินทร  ศาลายา 

โดยมี  ผศ .ดร .อุดมวิทย  กาญจนวรงค  คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธานในพิธีเปดและให

โอวาทแกนักศึกษาที่จะจบการศึกษา และการบรรยาย

พิเศษ โดยศิษยเกา และอาจารยสุธน รุงเรือง รองคณบดี

ฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 

ในเรื่อง “จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ” ซึ่งใน

วันนั้นวาที่บัณฑิตทุกคนที่เขารวมงานก็ไดรับหลัก และ

แนวทางในการใชชีวิตหลังสําเร็จการศึกษาไปอยางครบ

ถวนสมบูรณ

 อาจารยมงคล ไชยวงศ ผูอาํนวยการวทิยาลยัเพาะชาง 

เปนประธานในงานปจฉมินเิทศ ประจาํปการศกึษา 2554 

แกนักศึกษา ชั้นปที่ 4  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554  

ณ อาคารวจิติรศลิป  โดย อาจารยสรุวฒัน  ชมภพูงษ เปน

วิทยากรบรรยายในหัวขอ “บุคลิกภาพกับการทํางาน”  

และนายอนุชัย  ศรีจรูญพูทอง เปนวิทยากรบรรยายใน

หัวขอ “ประสบการณการทํางานหลังออกจากร้ัวเพาะชาง”

¤³ÐÊ¶Ò»̃µÂ�Ï Á·Ã.ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�̈ Ñ́  “¡ÒÃµÒÁËÒ
ÍÑµÅÑ¡É³�Ê¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁä·ÂÃ‹ÇÁÊÁÑÂ” áÅÐ “»̃̈ ©ÔÁ¹Ôà·È 2553”

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 
¨Ñ´§Ò¹»˜¨©ÔÁ¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

à¾ÒÐª‹Ò§ 
»˜¨©ÔÁ¹Ôà·È »ÃÐ¨Ó »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554
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 “โครงการปฏบิตักิารทศันศลิป และนทิรรศการนานาชาต ิครัง้ที ่7” จดัขึน้ระหวางวนัที ่4-8 ก.พ. 54

ณ วทิยาลยัเพาะชาง เปนอกีหนึง่โครงการทีจ่ดัตอเนือ่งมาทกุป ภายใตความรวมมอืของ วทิยาเขตเพาะชาง

มทร.รัตนโกสินทร กับสภาศิลปกรรมไทยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะในแขนง

ตาง ๆ  ทัง้นี ้เพือ่เปดโอกาสใหนกัศกึษา คณาจารย บคุคลทีส่นใจทางการทาํงานศลิปะไดแลกเปลีย่นเรยีนรู

สัมผัสการทํางานจริง ๆ แบบการแสดงสดของศิลปนในแตละสาขาจากทั้งไทยและตางประเทศ โดยมี 

รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร เปนประธานในพิธีเปด 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดนําผลงานของศิลปนทุกทาน กวา 150 ชิ้นงาน จัดนิทรรศการ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยไดรับเกียรติจาก คุณปริศนา พงศทัดศิริกุล ผอ.สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการฯ และหลังจากนี้จะนําไปแสดงเปนนิทรรศการ

ศิลปะนานาชาติสัญจร ณ หอศิลปะ ศูนยวัฒนธรรมแมฟาหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหวางวันที่ 

18 ก.ค. – 15 ส.ค. 54 หลังจากนั้นก็จะนํามาเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑศิลปะเพาะชาง เพื่อประโยชนใน

การศึกษาวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมตอไป

ÇÔ·ÂÒÅÑÂà¾ÒÐª‹Ò§ à»�´áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒÈÔÅ»Ð áÊ´§Ê´¨Ò¡ÈÔÅ»�¹ä·Â áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È
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 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 รศ.ดร.อิสสรีย 

หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร  เปน

ประธานเปดการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) โดยมอบนโยบายใหคณะกรรมการดําเนินงาน 

อพ.สธ. ของ มทร.รัตนโกสินทร จัดทําแผนเขารวม

โครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื แปลง 905 บานแกงประลอม 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พรอมรวมทํารางแผนแมบท 

อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมี ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย เลขานุการคณะกรรมการ 

อพ.สธ. เขารวมการประชุมในครั้งนี้ดวย

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 เหลากาชาด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดําเนินการตรวจเยี่ยม ดูแล ให

คาํแนะนาํปรกึษาพรอมทัง้ตรวจสอบในเรือ่งผลการเรยีน

ความประพฤติ และการใชจายเงินทุนพระราชทานของ

นางสาวนํ้ าผึ้ ง  สืบสุนทร และนางสาวลักษณา 

ปรีชารัตน นักศึกษามทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกล

กังวล

Á·Ã.ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� Ê¹Í§§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�

¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¾×ªÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´Ó ÃÔÏ

àËÅ‹Ò¡ÒªÒ´¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸�µÃÇ¨àÂÕèÂÁ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¾ÃÐÃÒªÒ¹Øà¤ÃÒÐË� ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾

ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ »ÃÐ¨Ó »‚

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 ¾ÃÐÃÒª´Ó ÃÔÏ

 เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ 2554 รองศาสตราจารย 

ดร.อสิสรยี หรรษาจรญูโรจน อธกิารบดมีทร.รตันโกสนิทร 

เปนประธานในพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) ระหวางผูชวยศาสตราจารยบุปผา วงษพันธุทา 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

กับ นายปริตต สังขธูป ประธานกรรมการ Food and 

Service Industry College (FASIC) บานโคตรบอง 

นครเวยีงจนัทน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว)  ณ ห องประชุมปกเกล าราชมงคล 

มทร.รัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) การจัดทําหลักสูตรรวมดานการ

บริการอาหารและภัตตาคาร 2) การแลกเปลี่ยนอาจารย

ผูสอน และ 3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาดานการเรียน

และการสอนและประสบการณวชิาชพี อกีทัง้ยงัเปนการ

เตรยีมความพรอมในการลงทนุในตลาดโลกโดยเฉพาะใน

กลุมประเทศ ASEAN ตอนบนแถบลุมนํา้โขง (GMS) เพือ่

รองรับการเข าสู การเปนประชาคม ASEAN ของ

ประเทศไทยในป 2558 อีกดวย

Á·Ã.ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� ¨ÑºÁ×Í FASIC 

Â¡ÃÐ´ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ Food and Sevice 
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 Creative Art Director คนเกงประสบการณ

โชกโชน “พี่เปง” คุณทรงพล จั่นลา Art Director จาก

นิตยสาร a day และรายการ The Idol 

รวมแชรประสบการณ

และไอเดียแนว ๆ คิด

นอกกรอบ แกนัก

ศึ ก ษ า ส ถ า ป ต ย ฯ 

มทร.รัตนโกสินทร 

ในงานสัมมนา "คิด 

เคน แคะ 

กระแซะ ไอเดีย" ณ หองประชุมศิริวัฒน ชั้น 2 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา เมื่อวันที่ 

16 กุมภาพันธ 2554 โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา

วิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลปชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาอื่น

ที่สนใจ เพื่อเปนแนวทางในการนําเสนอวิธีการคิดในการ

สรางสรรคงานออกแบบ แนวความคิด วิธีการคิดในงาน

ออกแบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และใหนักศึกษาหรือ

ผูที่สนใจเขารับฟงนั้นไดนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช

ในงานออกแบบ และสรางแรงบนัดาลใจในการออกแบบ

อีกดวย 

a day “¤Ô´ à¤Œ¹ á¤Ð ¡ÃÐá«Ð äÍà´ÕÂ” ³ Á·Ã.ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� ÈÒÅÒÂÒ

 นายชยัยทุธ  แสนนามวงศ  ผูอาํนวยการโรงเรยีนวงัไกลกงัวล พรอมดวยคณะอาจารยและนกัเรยีนโรงเรยีน

วังไกลกงัวล ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 จาํนวน 150 คน เขาศกึษาดงูานดานมารยาทการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก

โดยมอีาจารยสนุษิา  รอดบญุเกดิ อาจารยประจาํสาขาวชิาการโรงแรม เปนวทิยากรบรรยาย   ณ  หองอาหารจดัเลีย้ง

สาขาวชิาการโรงแรม คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการทองเทีย่ว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2554 

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÇÑ§ä¡Å¡Ñ§ÇÅ 

½ƒ¡ÁÒÃÂÒ··Ò¹ÍÒËÒÃáººµÐÇÑ¹µ¡
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รวมแชรประสบการณ

และไอเดียแนว ๆ คิด

นอกกรอบ แกนัก

ศึ ก ษ า ส ถ า ป ต ย ฯ 

มทร.รัตนโกสินทร 

ในงานสัมมนา "คิด 

เคน แคะ 

16 กุมภาพันธ 2554 โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา

วิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลปชั้นปที่ 1-4 และนักศึกษาอื่น

ที่สนใจ เพื่อเปนแนวทางในการนําเสนอวิธีการคิดในการ

สรางสรรคงานออกแบบ แนวความคิด วิธีการคิดในงาน

ออกแบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และใหนักศึกษาหรือ

ผูที่สนใจเขารับฟงนั้นไดนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช

ในงานออกแบบ และสรางแรงบนัดาลใจในการออกแบบ

อีกดวย 



 การฝกอบรมแกนนําอาสาสมัครปกปอง

สถาบัน (อสป.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกําหนด

ใหอําเภอหัวหิน จัดฝกอบรมแกนนําอาสาสมัคร

ปกปองสถาบัน (อสป.) รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 14-15 

กมุภาพนัธ 2554 ณ หอประชมุปกเกลา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกล

กังวล โดยมีนายอภินันท จันทรังษี รองผูวาราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธาน

ในพธีกีารฝกอบรมแกนนาํ อสป.  ซึง่

การจัดอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกล

กังวล จํานวน 200 คน เขารวมฝก

อบรม

 

 อาจารยทัชชกร ธนชนากานต หัวหนางาน

กิจกรรมนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การทองเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

นาํนกัศกึษาคณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการทองเทีย่ว 

เขารวมโครงการรักษาสภาพแวดลอมชายหาดหัวหิน 

ณ บรเิวณหนาชายหาด โรงแรมโซฟเทลเซน็ทาราแกรนด 

รีสอรท หัวหิน เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผานมา  

 นอกจากนี้ อาจารยทัชชกร ยังไดนํานักศึกษา

สาขาวิชาการทองเที่ยว ชั้นปที่ 3-4 เขารวมโครงการฝก

อบรมอาสาสมัครทองเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา 

ณ ศูนยศึกษาประวัติศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมอีาจารยสรุะชาต ิสวนทรพัย เปนวทิยากรบรรยาย 

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2554 

 และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 อาจารย

เบญจพร แยมจาเมือง หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว 

พรอมดวยอาจารยธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป อาจารย

ประจําสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการ

โรงแรมและการทองเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขต

วงัไกลกงัวล นาํนกัศกึษาสาขาวชิาการทองเทีย่ว ชัน้ปที่ 

3 ศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธาน

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÇÑ§ä¡Å¡Ñ§ÇÅ 

½ƒ¡ÁÒÃÂÒ··Ò¹ÍÒËÒÃáººµÐÇÑ¹µ¡
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สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร “2553 ปคุณภาพการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร”

มทร.รัตนโกสินทร รวมลงนามบันทึกขอตกลง

กับ สกอ. พัฒนาการวิจัยของประเทศ 

 

 รศ .ดร .อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน  อธิการบดี

มทร.รัตนโกสินทร รวมลงนามบันทึกขอตกลงโครงการสงเสริม

การวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

รวมกับมหาวิทยาลัยอื่นอีก 78 แหง กับ นายสุเมธ แยมนุน 

เลขาธกิารสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โดยม ี

นายไชยยศ จริเมธากร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

เปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 ณ หองกมล

ทิพยบอลรูม โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหการดําเนินการโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

เกิดความเปนเอกภาพ และใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความตั้งใจ

ที่จะพัฒนาคณาจารย และรวมมือกันพัฒนาขีดความสามารถ

ดานการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได

ใหความสาํคญักบัโครงการนีเ้นือ่งจากมสีวนสาํคญัตอการปฏริปู

การวจิยัในระบบอดุมศกึษา โดยเฉพาะอยางยิง่ในเชงิบรูณาการ

การทํางานรวมกันเปนกลุมวิจัยดานตาง ๆ เพราะหากสัมฤทธิ์

ผลตามเปาประสงคจะมคีวามคุมคาในการลงทนุดานการวจิยัใน

ระบบอดุมศกึษา และอาจเปนแนวทางในการจดัสรรงบประมาณ

วิจัยของอุดมศึกษาของประเทศที่มีความสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาล 

Ê¡Í. Ã‹ÇÁ Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ 78 áË‹§ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¢Í§»ÃÐà·È


