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 รศ.ดร. อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร เปดเผยวา เนื่องในโอกาสปมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มทร.รัตนโกสินทรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดโครงการ 

“รกัการออม เพือ่ถวายในหลวง” โดยจดัทาํในรปูแบบชางออมสนิ จาํนวน 10,000 ตวั เพือ่เปนการปลกูฝงและสรางจติสาํนกึ

ในการรกัการออมใหกบัเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4-6 จาํนวน 840 คน โดยดาํเนนิการมอบชางออมสนิใหแกโรงเรยีน

ที่เขารวมโครงการ ตั้งแตเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2554 จากนั้นใหนักเรียนรวบรวมเงินที่ออมไดเปดบัญชีเพื่อมีสมุดฝาก

เปนของตนเอง โดยมหาวทิยาลยัจะเปนผูประสานงานกบัธนาคารออมสนิในการเปดบญัชใีหกบันกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ

ตอไป

มทร.รัตนโกสินทร จัดโครงการ 
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ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

คณะผูบริหาร มทร.รัตนโกสินทร รวมบันทึกเทปถวายพระพร 
12 สิงหามหาราชินี

 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมบันทึกเทป

ถวายพระพร เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 79 พรรษา ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา
รายละเอียดเพิ่มเติม:  http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2541



รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2102
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 รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร 

เปดเผยวา มหาวทิยาลยัไดรวมกบั หนงัสอืพมิพคม ชดั ลกึ และศนูยหนงัสอืจฬุาฯ 

จัดโครงการ “ตักบาตรหนังสือ รอยใจ เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา” เนื่องในป 

พ.ศ.2554 เปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเปดโอกาสใหผูมีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ 

เอกชน หรือบุคคลทั่วไป รวมบริจาคเงินเพื่อจัดหาหนังสือดี ที่เหมาะสมกับ

เด็ก-เยาวชน และรวมบริจาคหนังสือมอบแดโรงเรียนบานคําบอน อ.เจริญศิลป 

จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

มทร.รัตนโกสินทร 

ตักบาตรหนังสือ “รอยใจ เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา” 

พรอมสงเสริมเด็กไทยรักการอาน



  ชาวมทร.รัตนโกสินทร รวมแหเทียนพรอมดวยผาอาบนํ้า

ฝน เพื่อสืบสานประเพณีเขาพรรษา
      กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร จัดพิธีถวายเทียนพรรษา

และผาอาบนํ้าฝน ประจําป 2554 เนื่องในวันเขาพรรษา เมื่อวันพุธที่ 

13 กรกฎาคม 2554 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อําเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม เพือ่สบืสานประเพณอีนัดงีามเกีย่วกบัการถวายเทยีน

พรรษา ในชวงเขาพรรษา โดยมี รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดีเปนประธานในพิธี ทั้งนี้ มีอาจารย บุคลากร และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เขารวมพิธีกรรมทางศาสนาในครั้งนี้เปนจํานวนมาก และทุกคนตางอิ่มบุญกันทั่วหนา

การโรงแรมและทองเที่ยว ถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

     นางสุภาพร บํารุงวงศ หัวหนางานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม พรอมดวยบุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม

และการทองเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล เขารวมกิจกรรม

เวียนเทียน ถวายเทียนพรรษาและเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ วัดสุขสําราญ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

วิศวะฯ รวมทําบุญแหเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม

 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา ถวายเทียนพรรษาใหแกวัด

สวุรรณาราม ต.สวุรรณาราม อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม โดยม ีผศ.ดร.อดุมวทิย 

กาญจนวรงค คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร เขารวมในกิจกรรมการถวายเทียน

พรรษาในปนี้

ชาวมทร.รวมทําบุญ ถวายเทียนพรรษาชาวมทร.รวมทําบุญ ถวายเทียนพรรษา

 ผศ.บุปผา วงษพันธุทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรม

และการทองเที่ยว พรอมดวยนายชาญณรงค ผาดจันทึก รองคณบดี

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา นําคณาจารยและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม

การโรงแรมฯ เขารวมโครงการสายใยพี่นอง พิธีบายศรีสูขวัญ ประจําป

การศึกษา 2554  โดยมีนายชาญดํารง  ณ นคร อธิการบดีวิทยาเขต

วังไกลกังวล เปนประธานในพิธี ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ 

มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2583

การโรงแรมและการทองเที่ยวฯ จัดโครงการ
สายใยพี่นอง พิธีบายศรีสูขวัญ ป 54 
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เพื่อนประชาคมราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่รักทุกท่าน

	 นี่ก็เป็นครั้งที่	๓	แล้วนะครับที่เรามาพบปะแลก

เปลี่ยนกันผ่านคอลัมน์นี้	 วันนี้ผมอยากจะขยายแนวคิด

เรื่องติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มให้แก่ลูกศิษย์เราจาก

หลักสูตรปกติ	ต่อจากครั้งที่แล้ว	โดยเราจะมาพูดคุยกัน

ในอีกกรอบหนึ่ง	 คือ	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	 หรือ	 TQF	 –Thai	 Qualification	

Framework	ซึง่ด�าเนนิการโดย	สกอ.	ซึง่กรอบนีจ้ะเป็นก

รอบในอีกลักษณะหนึ่งที่จะมาบังคับให้เราติดอาวุธทาง

ปัญญาจากเกณฑ์มาตรฐานภายในของเราเองให้ลกูศษิย์

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุริ

นทร์ลักษณวิศิษฐ์)	 ได้ลงนามในประกาศกระทรวง

ศกึษาธกิาร	เรือ่งกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2552	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2552	เพื่อ

ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตร	 จัดการเรียนการสอน	 และจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ	เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต

	 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ	

(ThaiQualifications	Framework	for	Higher	Educa-

tion)	 หรือ	 TQF	 จะเป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อน

มาตรฐานการศึกษาของชาติ	 และมาตรฐานการ

อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	ปัจจุบันคุณวุฒิ

ต่างๆ	 ในโลกได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เพราะแต่ละ

ประเทศต่างกแ็ข่งขนั	และปรบัตวัเพือ่เตรยีมการส�าหรบั

การเจรจาตกลงการค้าเสรีตามเงื่อนไขขององค์การการ

ค้าโลก	(WTO)	ซึง่ไมไ่ดจ้�ากัดอยู่เฉพาะภาคการค้าสนิคา้

เท่านัน้แต่ยงัขยายขอบเขตมาสูภ่าคบรกิารด้วย	และการ

บริการด้านการศึกษาก็เป็นสาขาหนึ่งของการให้บริการ

ดังกล่าว	 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาระดับอนุบาล

ประถมศึกษา	 อาชีวศึกษา	 มัธยมศึกษา	 จนถึงระดับ

อดุมศกึษา	การศกึษาผูใ้หญ่รวมทัง้หลกัสตูรวชิาชพีระยะ

สัน้	และเนือ่งจากกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

เป็นเรือ่งใหม่และมแีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นสากลซึง่เกีย่วข้องกบั

ผู ้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบัน

อุดมศึกษา	จึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างความรู้	ความเข้าใจที่

ถูกต้องตรงกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่ง

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามใน

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา	เรือ่ง	แนวทางการ

ปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา	พ.ศ.	

2552	เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2552และมีผลให้เราต้อง

ปฏิบัติตามแล้ว

	 จากแผนภูมิที่เห็น	 ในส่วนล่างที่เป็นวงรอบนั่น

คือส่วนที่คณาจารย์ทุกท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนิน

การกับรายวิชาของท่าน	ส่วนสาขาวิชาก็ต้องรับผิดชอบ

ในภาพรวมและรายงานในล�าดับสุดท้ายคือรายงานผล

การด�าเนินงานของหลักสูตร	 ทั้งยังต้องท�าการปรับปรุง

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง	นีค่อืภาระอนัหนกัอึง้ทีพ่วกท่านต้อง

ฟันฝ่า	
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	โดย	รศ.ดร.อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดอาวุธทางปญญาแกลูกศิษยทานเพิ่มจากที่มีในหลักสูตร (๒)
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	 ผมเชือ่ว่าในการบรหิารวชิาการของแต่ละคณะ/

วิทยาลัย	 ของพวกเรานั้น	 คงจะด�าเนินการในเรื่องนี้กัน

ในระดับหน่วยงาน	 ไปตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว	 ผู้

บริหารหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับหัวหน้าสาขา

วิชา	และรองคณบดีฝ่ายวิชาการคงทราบดีว่าตัวเองเป็น

ตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินการเหล่านี้ใน

ระดับคณะ	จนได้	มคอ.ออกมา	เหล่านี้ผมไม่ห่วงเพราะ

เชื่อมั่นว่า	พวกท่านด�าเนินการกันไปเรียบร้อยแล้ว

	 แต่ในส่วนของคณาจารย์ผูส้อน	ผมยงัอดห่วงไม่

ได้เพราะในภาคเรียนนี้เราก็ต้องท�ารายงานในระดับ

รายวิชา	หรือ	มคอ.๕	กันแล้ว	และตั้งแต่	มคอ.๓	จนถึง	

มคอ.๖	 เราต้องท�าเป็นรายวิชา	 ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบ

ของผู้สอนโดยตรง	ส�าหรับรายวิชาทั่วไป	การท�า	มคอ.๓	

และ	มคอ.๕	อาจารย์ผูส้อนทกุท่านต้องด�าเนนิการอยูใ่น

ขณะนี้แล้ว	 หรือในรายวิชาที่เป็นการฝึกงานหรือสหกิจ

ศึกษา	 ก็ต้องท�า	 มคอ.๔	 และ	 มคอ.๖	 	 ลองคิดกันดูว่า	

ตอนนี้เราท�าแล้วหรือยัง	 เราท�าตามที่ใช้จริงหรือไม่	 เรา

ท�าจนเป็นนิสัยหรือเปล่า	 หรือเราค่อยมาท�าตอนที่ถูก

บังคับให้ส่ง	มคอ.	แล้วเราก็จะมานั่งหัวฟูกับรายงาน	ตัว

รายงานที่เราท�านั้น	ยังเป็นรายงานกระดาษ	หรือหน่วย

งานได้สร้างระบบรายงานให้เราสามารถบันทึกและเก็บ

ไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานและการตรวจสอบได้

อย่างรวดเร็ว

	 ที่เราท�าไปแล้ว	 และเราจะต้องท�าเพิ่มในทาง

หลกัฐานนัน้	มรีะบไุว้และเป็นเชงิกายภาพทีเ่ราสมัผสัจบั

ต้องได้	มองเห็นได้อยู่แล้ว	แต่คุณลักษณะต่าง	ๆ 	ที่กรอบ

คุณวุฒิก�าหนดไว้	 เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเรา

ทราบและสร้างในเรื่องเหล่านี้ลงไปในกระบวนการสอน

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ผมคงต้องสื่อสารไปยังหัวหน้า

สาขาวชิาทกุท่านว่า	ผมคาดหวงัให้ท่านก�ากบัดแูลในเรือ่ง

เหล่านีใ้ห้กบัมหาวทิยาลยัด้วย	คอืเรือ่งของมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้	 ๕	 ด้าน	 ขออนุญาตคัดเอาค�า

อธิบายเรื่องนี้มาโดยละเอียดเพื่อเน้นกับท่านอีกครั้ง

	 การเรยีนรู	้หมายถงึ	การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับ

ระหว ่างการศึกษา	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้

บัณฑิตมี	อย่างน้อย	๕	ด้าน	ดังนี้

	 (๑)	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 (Ethics	 and	

Moral)	หมายถึง	การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี

คุณธรรม	จริยธรรม	และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน

ตนและส่วนรวม	 ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน

ความขัดแย้งทางค่านิยม	การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติ

ตนตามศีลธรรม	ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม

	 (๒)	ด้านความรู้	(Knowledge)	หมายถึง	ความ

สามารถในการเข้าใจ	 การนึกคิดและการน�าเสนอข้อมูล	

การวิเคราะห์และจ�าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ	 ทฤษฎี	

ตลอดจนกระบวนการต่างๆ	 และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้

	 (๓)	ด้านทักษะทางปัญญา	(Cognitive	Skills)	

หมายถงึ	ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และ

ใช้ความรู้	 ความเข้าใจในแนวคิด	หลักการ	ทฤษฎี	 และ

กระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	

เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ	 ที่ไม่ได้คาดคิดมา

ก่อน

	 (๔)	ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ(Interpersonal	Skills	and	Respon-

sibility)	หมายถึง	ความสามารถในการท�างานเป็นกลุ่ม	

การแสดงถึงภาวะผู้น�า	 ความรับผิดชอบ	 ต่อตนเองและ

สังคม	 ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ	 ใน

การเรียนรู้ของตนเอง

	 (๕)	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การ

สื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Numerical	

Analysis,	Communication	and	Information	Tech-

nology	Skills)	หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์

เชงิตวัเลข	ความสามารถในการใช้เทคนคิทางคณติศาสตร์

และสถติคิวามสามารถในการสือ่สารทัง้การพดู	การเขยีน	

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง	 ๕	 ด้านนี้	 บางสาขา

วชิาต้องการทกัษะทางกายภาพสงู	เช่นการเต้นร�า	ดนตรี	
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การวาดภาพ	 การแกะสลัก	 พลศึกษา	 การแพทย์	 และ

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้าน

ทักษะพิสัย	(Domain	of	Psychomotor	Skill)

	 เรือ่งของมาตรฐาน	๕	ด้านนี	้ผมเชือ่ว่าเราด�าเนนิ

การกนัในการเรยีนการสอนตามปกตอิยูแ่ล้ว	แต่ไม่ได้ท�า

ครบทั้ง	 ๕	 ด้าน	 เรามักจะเน้นด้านความรู้	 (๒)	 ด้าน

ปัญญา(๓)	 และด้านการวิเคราะห์(๕)	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ในวิชาการ	 แต่ในระดับรายวิชา	 อาจารย์ผู้สอนมักจะ

ละเลยเรื่องคุณธรรม	 จริยธรรม	 (๑)	 กับทักษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 (๔)	 เพราะ

อาจารย์มักมองว่า	คุณธรรม	จริยธรรม	และ	ความรับผิด

ชอบ	เป็นเรือ่งทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกบัวชิาทีท่่านสอน	หรอืคดิ

ว่านกัศกึษามชีัว่โมงโฮมรมูอยูแ่ล้ว	การปลกูฝังเหล่านีเ้ป็น

หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รกึษา	ไม่เกีย่วกบัการสอน	ซึง่หาก

อาจารย์ท่านใดที่มีแนวคิดเหล่านี้	 ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ

มาก	เพราะหน้าที่ของอาจารย์ประการแรก	คือ	ปลูกฝัง

ให้นกัศกึษาเป็นคนด	ีหากท่านเอาแต่สอนวชิาการ	แต่ละ

เลยการปลูกฝังคุณธรรมความดีให้ติดตัวศิษย์ของท่าน	

แล้วศิษย์ของท่านเติบโตแต่เพียงด้านเดียว	 แล้วจะเป็น

อย่างไร	ขอทิง้เป็นประเดน็ให้น�าไปคดิต่อกนัไว้ตรงนีก่้อน

	 เรื่องทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ	(๔)	เป็นอกีเรือ่งทีผ่มได้รบัเสยีงสะท้อน

จากผูใ้ช้บณัฑติว่าเป็นเรือ่งทีเ่ขาต้องการมากกว่าวชิาการ

เสยีด้วยซ�า้	ผูป้ระกอบการเชงิวชิาชพีมองว่าวชิาการหรอื

ความรู้นั้นต้องการการเรียนรู้ตลอดเวลา	เพราะการปรับ

เปลี่ยนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	แต่คุณลักษณะที่ควรมีในตัว

บคุคลของลกูศษิย์เรา	คอื	ทกัษะการอยูร่่วมกนัในองค์กร	

เขาไม่อยากได้บุคคลที่ร่วมงานกับใครไม่ได้	บุคคลที่ไม่มี

ความรับผิดชอบ	บุคคลที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม	เพราะ

เขามองว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นเครื่องปลูก

ฝัง	และการอยูใ่นมหาวทิยาลยัเป็นเวลา	๔	ปี	น่าจะมเีวลา

พอที่จะปลูกฝังในเรื่องนี้ได้

	 ประเด็นสุดท้ายในวันนี้คือ	 ศิษย์เก่าอย่าลืมให้

ความส�าคัญกับศิษย์เก่าด้วย	 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดขับ

เคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก	 ส่วนหนึ่งเกิด

จากการทีม่หาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดใช้ยทุธศาสตร์สร้างเครอื

ข่ายศิษย์เก่า	 ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากิจการของ

มหาวทิยาลยั	กล่าวกนัว่า	เครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ของบรรดา

ศษิย์เก่า	(Alumni)	ทัว่โลกทีไ่ด้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ร่วม

กัน	 สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	 และเป็น

แหล่งหาทนุสนบัสนนุต้นทนุทางการศกึษา	เครอืข่ายศษิย์

เก ่าจึงนับเป ็นเครื่องมือส ่งเสริมการก้าวหน้าของ

มหาวทิยาลยัได้อย่างมาก	แต่เรายงัมศีษิย์เก่าไม่มากพอที่

จะท�าอย่างฮาร์วาร์ดได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ศิษย์เก่าและ

การมีงานท�าของศิษย์เก่าเป็นตัวบ่งชี้ของการปรับปรุง	

หรือการอยู่รอดของหลักสูตรได้	 อยากฝากให้ท่านทั้ง

หลายคงสถานะการติดต่อกับศิษย์เก่าของท่าน	 เพื่อ

ประโยชน์ด้านข้อมูลแก่สาขาวิชาเอง	 และขอความร่วม

มือเชิญชวนศิษย์เก่าของท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม

ศษิย์เก่าด้วย	เพือ่ประโยชน์ในการสร้างเครอืข่ายศษิย์เก่า	

มทร.รัตนโกสินทร์	 ให้เจริญเติบโตและเข้มแข็งเพื่อกลับ

มาร่วมสร้าง	มทร.รัตนโกสินทร์กับพวกเรา

	 ก่อนจากกันไปในฉบับนี้	ขอย�้าว่ายังเปิดรับการ

แบ่งปันจากประชาคมราชมงคลรตันโกสนิทร์ทกุท่านอยู่

เหมือนเดิม	 หากมีความคิดความเห็นที่ต้องการแบ่งปัน	

เชิญส่งเข้ามาได้ที่อีเมล์	pr@rmutr.ac.th	นะครับ	ยินดี

รับฟังและจะน�าความเห็นของท่านมาคุยกันต่อในฉบับ

ต่อ	 ๆ	 ไป	 เชิญติดตามนะครับและฝากขอเชิญติดตาม

ข่าวสารมหาวิทยาลัยทาง	 เว็บไซต์	 http://pr.rmutr.

ac.th	หรอืหากใช้	facebook	เชญิตดิตามรบัข่าวสารได้ที่	

http://www.facebook.com/pr.rmutr	นะครับ
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Successfully@RMUTR ควาอันดับ 4 

จาก ROBOCUP 2011 ตุรกี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ทีมหุนยนตกูภัย 

Successfully@RMUTR 

จาก มทร.รัตนโกสินทร ควาอันดับที่ 4 จาก

การแขงขัน  World RoboCup 

Rescue 2011 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศ

ตุรกี โดยมีทีม iRAP_Judy จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดควารางวัลชนะเลิศ เปน

สมัยที่ 6 โดยมีทีม Stabilize จากมทร.พระนคร ควาอันดับ

ที่ 3 มาครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2353 และ http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2358

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ทีมหุนยนตกูภัย 

Successfully@RMUTR 

จาก มทร.รัตนโกสินทร ควาอันดับที่ 4 จาก

การแขงขัน  World RoboCup 

Rescue 2011 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศ

Mr.Kato บรรยายพิเศษ 
ICT Network and Current Topics

”
“

 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2554 Mr.Takashi Kato จาก

องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ไดใหเกียรติ

มาบรรยายใหกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ป 2 ใน

หัวขอ Summary “ICT Network and Current Topics”

ณ หอง 6303 อาคารเฉลิมพระเกียรติคณะวิศวกรรมศาสตร 

มทร.รัตนโกสินทรศาลายา

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2374

ชาวมทร.รวมทําบุญ ถวายเทียนพรรษาชาวมทร.รวมทําบุญ ถวายเทียนพรรษา
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รายละเอียดเพิ่มเติม

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2264

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2264

ชาวบัวสวรรค ปนนํ้าใจบริจาคโลหิต 

ชวยชีวิตเพื่อนมนุษย

 บุคลากรและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม

การโรงแรมและการทองเที่ยว และคณะบริหารธุรกิจ 

มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล รวมบริจาค

โลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ 

ณ คณะอุตสาหกรรม

การโรงแรมฯ เมือ่วนัที ่21 

กรกฎาคม 2554

ชาวการโรงแรมและการทองเที่ยว 

รวมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปน

พระราชกุศลฯ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร รวม

กบั เหลากาชาดจงัหวดันครปฐม ไดเชญิชวนผูใจบญุรวมบรจิาคโลหติ

เนือ่งในพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพือ่ชวยชวีติเพือ่นมนษุย 

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554  ณ หองคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร 

ศาลายา สําหรับการบริจาคเลือดของมหาวิทยาลัยนั้น ไดจัดขึ้นเปน

ประจําทุกป และในปนี้เปนปแหงการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสป

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 

2554 จึงมีเหลานักศึกษา อาจารย และบุคลากรจาก

สายงานตาง ๆ มารวมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวาย

เปนพระราชกศุลแดองคพระบาทสมเดจ็พระเจา

อยูหัวฯ เปนจํานวนมาก

 วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร รวมกับ 

มลูนธิหิอศลิปสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

จัดนิทรรศการ “สรางสรรคศิลปะเครื่องปนดินเผาเพื่อ

สังคม” โดยมีสาขาวิชาเครื่องปนดินเผาเปนเจาภาพหลัก 

ซึ่งไดมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แกบุคลากรใน

สาขาวชิาชพีตาง ๆ  ของวทิยาลยัเพาะชาง และศลิปนทัว่ไป 

ใน 2 เดอืนทีผ่านมา การจดันทิรรศการครัง้นี ้จงึไดนาํผลงาน

ของศิลปนท่ีเขารับการอบรมฯ จํานวน 177 ช้ิน มาจัดแสดง 

ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2554 โดยมีพิธี

เปดนิทรรศการเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 น. 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท

กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และนายกสมาคม

ศิษยเกา มทร.รัตนโกสินทร ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน

และ รศ.ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี

มทร.รัตนโกสินทร กลาวตอนรับ 

ว.เพาะชาง จัดนิทรรศการ 

“สรางสรรคศิลปะเครื่องปนดินเผาเพื่อสังคม”

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/ wp301/?p=2296
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 ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มทร.รัตนโกสินทร จัดโครงการ English 

Camp สําหรับเยาวชน เพื่อพัฒนา

เยาวชนที่มีอายุระหวาง 18-25 ป ใหมี

ความรู ความสามารถ และมีทักษะใน

การใชภาษาอังกฤษ เพื่อสนองนโยบาย

รั ฐบาลและแผนพัฒนาการศึ กษา

แหงชาติ เนื่องจากกฎบัตรอาเซียน

กําหนดใหภาษาอั งกฤษเปนภาษา

สําหรับการทํางานในประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญของ

การใชภาษาอังกฤษ จึงไดจัดโครงการ

นี้ขึ้น โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.

วรพร สุนทรวัฒนศิริ รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ มทร.

รตันโกสินทร เปนประธานในพธิเีปดการ

อบรม ซึง่ไดจดัเปน 2 ชวง โดยชวงแรกจดั

ขึ้นระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 

ณ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน และ

ชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 23-24 กรกฎาคม 

2554 ณ พื้นที่ศาลายา สําหรับนักศึกษา

ที่สนใจจาก พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

พื้นที่เพาะชาง และพื้นที่ศาลายา                         

เปดประสบการณดานภาษา

อังกฤษสําหรับ นศ.มทร.

รัตนโกสินทร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2528

English Camp  

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรตันโกสนิทร (R-Cim) จดัปฐมนเิทศนกัศกึษาระดบัปรญิญา

เอก รุนที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ณ โรงแรม A-One The Royal 

Cruise พัทยา พรอมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

บริษัท BLCP POWER โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน 

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร เปนประธานกลาวเปดงาน มีนักศึกษา

ระดับปริญญาเอกทั้ง 2 หลักสูตร เขารวมปฐมนิเทศจํานวน 24 คน 

ระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554 ที่ผานมา

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ (R-Cim) มทร.รัตนโกสินทร นําโดย รศ.ดร.อิสสรีย 

หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร และนายรพี 

มวงนนท ผูอํานวยการ R-CIM ไดเขารวมพิธีลงนามบันทึก

ความเขาใจ “ความรวมมอืทางการคาในสาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวยีดนาม” ระหวาง บจม.ลอ็กซเลย และผูประกอบการ SMEs 

สานตอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ

ความสามารถการแขงขันในการเจาะตลาดตางประเทศ เรื่อง 

“การคากบัประเทศเพือ่นบาน” (MDICP-BRICP) เพือ่สงเสรมิ

สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ไทย บุกตลาดเวียดนามอยาง

จริงจัง โดยคาดการณวาการลงทุนในเบื้องตนคิดเปนมูลคา 

100 ลานบาท ในระยะเวลา 6-12 เดือน หลังจากนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2264

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2472

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2472

R-Cim จัดปฐมนิเทศ นศ.ป.เอก รุนที่ 1 R-Cim ติวเขม SMEs ไทย 

ทําการคาในเวียดนาม
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      ผศ.วิวรณ วงศอรุณ และนางสาวแววดาว 

จงกลนี อาจารยประจําสาขาวิชาการโรงแรม 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 

สอนภาคปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงานจัดเลี้ยง

และวิชาอาหารนานาชาติ ใหกับนักศึกษาสาขา

วิชาการโรงแรมชั้นปที่ 3-4  โดยมีนายอาณณฑ 

มะซังหลง Chef De Cuisine InterContinental 

Hua Hin Resort นายจิรโรจน ลับกิ่ม และนาย

ธนกฤต จํานงบุตร Chef De Parti InterConti-

nental Hua Hin Resort เปนวิทยากรบรรยาย

และฝกปฏิบัติ ณ หองครัวหนวยสาขาวิชา

การโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การทองเที่ยว เมื่อวันที่ 19-26 ก.ค. 54

               นศ.การโรงแรม ฝกภาคปฏิบัติจาก 

Chef De Cuisine InterContinental

                        Hua Hin Resort
        นายยุทธนา ศิลปสรรควิชช กรรมการและ

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย 

จัดพิธีมอบเสื้อผาชุดประกอบอาหาร จํานวน 200 ชุด ภายใต

โครงการชวยเหลือสถานศึกษาและสังคมของมูลนิธิพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย โดยมี ผศ.วิวรณ วงศอรุณ 

อาจารยประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรม

การโรงแรมและการทองเที่ยว เปนตัวแทนรับมอบแทน 

รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร 

ณ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย กทม. 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.54

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย 
มอบชุดประกอบอาหารแก
นศ.การโรงแรมและการทองเที่ยว

จัดพิธีมอบเสื้อผาชุดประกอบอาหาร จํานวน 200 ชุด ภายใต

Faculty of Hospitality and Tourism Industry    

 นางสาวแววดาว จงกลนี อาจารยประจําสาขา

วิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การทองเที่ยว สอนภาคปฏิบัติในรายวิชาการจัดการงาน

จัดเลี้ยงและวิชาอาหารนานาชาติ ใหกับนักศึกษาสาขา

วิชาการโรงแรมชั้นปที่ 3-4 โดยมีนายอาณณฑ มะซังหลง 

Chef De Cuisine InterContinental Hua Hin Resort 

และนายบรรจง เหลาพิทักษ Chef De Parti InterCon-

tinental Hua Hin Resort เปนวิทยากรบรรยายและ

ฝกปฏิบัติ ณ หองสาธิตสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การทองเที่ยว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 54

วิชาการจัดเลี้ยง จัดสอนภาคปฏิบัติ โดย Chef มืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2599 รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2449

96 ม.3 ถ.พุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0 2441 6000 ตอ 2001-5 โทรสาร. 0 2889 4588 

สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เปนมหาวิทยาลัยแหงสังคมการประกอบการ 

(SMART Entrepreneur)”


