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 คณะผูบริหาร คณาจารย  เจ าหนาที่  และนักศึกษา 
มทร.รัตนโกสินทร นําโดย รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี 
เข า ร วมพิ ธี ถวายพระพรชั ยมงคล เนื่ อ ง ในว โรกาสวัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๙ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ หองคชาธาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ศาลายา
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2634

ชาวมทร.รัตนโกสินทร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๙ พรรษา
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 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 มทร.รัตนโกสินทร์

จัดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม” เปิดโอกาสให้

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ประกอบการ ร่วม

ถวายพระพร พร้อมจัดกิจกรรมทางวิชาการ งานวจิยันวตักรรม 

และผลงานต่าง ๆ หวังปูพื้นฐานพร้อมสร้างทางเลือกใหม่

ในอนาคต ซึง่จดัโดยพรอ้มเพรยีงกนัทัง้ 4 พืน้ที ่ไดแ้ก ่ศาลายา

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวังไกลวังกล 

 โดยในแต่และพื้นที่ ได้จัดกิจกรรม

ตามความถนัดในแต่ละสาขาวิชา อาทิ 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว วิทยาเขตวังไกลวังกล 

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำา

อาหารและเบเกอร์ร่ี คณะอุตสาหกรรม-

และเทคโนโลยี จัดอบรมคอมพิวเตอร์

เบ้ืองต้น วิทยาลัยเพาะช่าง จัดกิจกรรม

เขียนภาพล้อเลียน ภาพเหมือน 

การตอกกระดาษ ประดษิฐพ์วงมะโหด 

คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ จัดกิจกรรมถักเชือกจีน 

การชนุผา้ หมงัหมงิ การตดัเยบ็กระเปาผา้และพวงกญุแจญีปุ่น

และการออกร้านของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ศาลายา จัดกิจกรรมอบรม

งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน การอบรมผลิตภัณฑ์สปามือ

อาชีพ การสาธิตการผลิตชิ้นงานจากหญ้าแฝก การสาธิต

การทำาภาพเคล่ือนไหวในงานสถาปตยกรรมด้วยโปรแกรมมายา 

การให้คำาปรึกษางานด้านการออกแบบ เปนต้น

รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2682
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.รัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับ โยธาไทย และบริษัท 

บอรอลคอนกรีต (ประเทศไทย) จำากัด จัดโครงการ

แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ สร้างความสามัคคี เพิ่มศักยภาพ

ในการพัฒนาองค์ความรู้ ระหว่างวันที่ 18-19 

สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ 

มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอยีดเพิม่เตมิ http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2854

¨Ò¡¢ÂÐäÃŒ¤‹Ò ÊÙ‹â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÇÔÈÇÏâÂ¸Ò Œ́ÇÂ “äÁŒäÍÈ¡ÃÕÁ” 500 ªÔé¹

มทร.รัตนโกสินทร จัดแขงขันคอนกรีตมวลเบา ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

 คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

มทร.รตันโกสนิทร ์จดัการแขง่ขนัเพือ่สรา้งสรรคว์ชิาการ

ดา้นโครงสรา้งดว้ยไมไ้อศกรมี ครัง้ที ่5 ประจำาป 2554

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 

2554 สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจ

จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทัว่ประเทศกวา่ 64 ทมี สำาหรบัผลการแขง่ขนัปรากฏวา่ 

“ทมีกนัเกรา 1” จากมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีสามารถ

ทำาได้ 89.443 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทุนการศึกษา 25,000 บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีมงาช้างดำา” จาก

วิทยาลัยเทคนิคน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

“ทีมไส้ง่อนทีม” จากวิทยาลัยจันทบุรี รางวัลชมเชย 

2 รางวัล ได้แก่ “ทีมยักษ์แสด” จากวิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี และ “ทีมชมพูภูคา” จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2755
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 ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม 

ในหัวข้อ “NUDE ARTS WORKSHOP” 

เปนการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปกรรม

สาขาต่าง ๆ ตามแนวทางเฉพาะตน โดย

ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง

ภาพเปลอืยในงานศลิปกรรม และรว่มสรา้งสรรค์

ผลงานไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ซึ่ง

ผลงานของศลิปนิผูร้ว่มโครงการไดน้ำามารวบรวม

และจัดแสดงในงานนิทรรศการ “NUDE ARTS 

WORKSHOP PROJECT” ซึ่งวิทยาลัยเพาะช่าง 

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดขึ้นเปนครั้งแรก โดย

ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร. อสิสรยี ์หรรษาจรญูโรจน์

อธกิารบด ีมทร.รตันโกสนิทร ์เปนประธานในพธิี

เปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 

ณ หอศลิป ์วทิยาลยัเพาะชา่ง มทร.รตันโกสนิทร ์

 งานนิทรรศการ “NUDE ARTS 

WORKSHOP PROJECT” ได้เปิดโอกาสให้

นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจในงานศลิปะได้

ชื่นชมผลงานที่หลากหลาย โดยสามารถเข้าชม

ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน 2554 

ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:30 น. ณ หอศิลป์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ 
รายละเอียดเพิ่ม เติม ht tp: / /p r . rmut r .ac . th /

wp301/?p=2812
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 สวัสดีครับ ประชาคมราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่เคารพรักทุกท่าน ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวในฉบับนี้ 

ผมขอถอืโอกาสนีข้อบคณุพวกเราทกุคนด้วยความจรงิใจ 

ที่ท�าให้การประเมินการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

เป็นไปด้วยดี และได้รับความชื่นชมจากกรรมการ

ในหลาย ๆ  เรือ่ง และขณะเดยีวกนักม็ข้ีอทีจ่ะต้องกงัวลอยู่

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และผมก็ได้พูดไปแล้วในตอนสรุป

การประเมิน ก็คือเรื่องของการเรียนการสอนและ

เรื่องของการวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ทั้ง 2 ด้าน ที่เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับแค่ พอใช้ ซึ่ง

ทั้ง 2 ตัวนี้อยู ่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัด

การศกึษา หรอืฝายวชิาการโดยตรง เพราะฉะนัน้กจ็�าเป็น

อย ่างยิ่ งที่ รองฯฝ ายวิชาการจะต ้องเชิญคณบดี 

ผอ.วทิยาลยั ผอ.สถาบนั ส�านกัต่าง ๆ  ทีม่ส่ีวนร่วมใน KPI 

ทั้ง 2 ตัวนี้ ไปวางแผนยุทธศาสตร์และท�าข้อเสนอแนะ

ต่อมหาวิทยาลัยออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและเป็น

ระบบ เพราะถ้าเราท�าในลกัษณะทีว่่า มนักจ็ะมหีลกัฐาน

ประกอบส�าหรับปีหน้าที่จะมีการประเมินว่า เมื่อมีผล

ประเมินแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีขั้นตอนหรือ

กระบวนการในการด�าเนนิการอย่างไร ถ้าเราท�าให้ชดัเจน

ว่าเรามกีารเชญิผูเ้กีย่วข้องร่วมประชมุปรกึษาหารอื และ

ก็มีการวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็น

เรื่องเป็นราว และก็เจาะลึกลงไปในคณะ ในสาขา ที่เขา 

comment มา และกห็าทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เหล่านัน้

อย่างเป็นระบบ มันก็จะท�าให้เราสามารถแก้ปัญหา

เหล่านั้นให้ลุล่วงไปได้ และเมื่อปีหน้ามาถึงเราก็น่าจะมี

ผลการประเมินที่ดีกว่าปีนี้

 หลกัคดิของผมในการท�างานกค็อื อย่าหยดุ อย่า

พอใจเพียงแค่ว่า ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วหน่อยนึง แล้วก็บอก

ว่า OK พอแล้ว  เพราะ cycle ของการประกันคุณภาพ

ก็คือการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพของตนเองอย่าง

ตลอดเวลา มีประเด็นตัวหนึ่งที่เขายกขึ้นมา แล้วจริง ๆ 

แล้วนี่ มหาวิทยาลัยก็ได้เห็นประเด็นตัวนั้น และก็มี

การพาผู้เกี่ยวข้องไปดูงานแล้ว ตั้งแต่เมื่อ 6 เดือนก่อน 

และกใ็ห้การบ้านไปแล้วส�าหรบัผูเ้กีย่วข้องทัง้หลาย กค็อื

เรื่องของระบบการประเมินคุณภาพออนไลน์ ที่สามารถ

จะประเมินแล้วก็ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรสามารถ

ประเมินได้ด้วยตนเอง เราได้น�าคณะผู้บริหารไปดูงานที่

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช แล้วเรากไ็ด้ตระหนกัว่า

เขามกีารด�าเนนิการในลกัษณะนัน้ และค่อนข้างได้ผล จงึ

ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประสานงานเชิญมาเป็น

ที่ปรึกษา หรือมาแนะน�า หรือจะขอให้เขาช่วยท�าระบบ

ที่คล ้าย ๆ ของเขาให ้กับเรา ก็ได ้สั่ งการไปแล้ว

เช่นเดียวกัน แต่ 6 เดือนผ่านมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

แล้วในหลาย ๆ  เรือ่งหลาย ๆ  ประเดน็ทีก่รรมการมาตรวจ

พบหรอืมข้ีอเสนอแนะนัน้ โดยความจรงิ ผมได้เสนอแนะ

ให้กับผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านั้นแล้ว

ทั้งสิ้น ในทุก ๆ เรื่อง ในทุก ๆ มิติ แต่สิ่งต่าง ๆ นั้นไม่ได้

เกิดขึ้นมา จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เราคงรอต่อไปไม่ได้ 

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีท่กุภาคส่วนจะต้องไปวเิคราะห์พจิารณา

และหาค�าตอบมาให้ได้

 ต้นเดอืนทีผ่่านมาได้ไปดงูานทีป่ระเทศไต้หวนัมา

การที่มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศไต้หวันนั้นเกิดจาก

ท่านประธานนายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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 โดย รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เริ่มคิดวางแผนปรับตัวรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ Aging Society กันไดแลวครับ



ท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ท่านมีโอกาสได้ไปดูงานที่

ไต ้หวันและได้พบเห็นสิ่งที่น ่าจะเป็นประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัยมากที่สุดเลยคือวิชาวิชาหนึ่งที่เขาจัดสอน

ในมหาวิทยาลัยในไต้หวันชื่อว่าวิชา บริการสาธารรณะ 

สิ่งที่เห็นก็คือ ในมหาวิทยาลัยเขาไม่มีคนงาน ไม่มีคน

กวาดหรือเก็บขยะ คนที่ท�าคือนักศึกษา เขาจัดเป็นวิชา

หนึ่งเลย และเขาต้องการเน้นให้นักศึกษามีจิตวิญญาณ

ของจติสาธารณะ อนัทีห่นึง่ อนัทีส่องคอืให้ตระหนกัหรอื

รู้ว่าการใช้บริการสาธารณะทั้งหลาย ต้องมีคนให้บริการ 

และการให้บริการเหล่านั้นอาจไม่จ�าเป็นเลยถ้าทุกคน

ช่วยกันรักษาความสะอาด ทุกวันนี้เราต้องมีคนงาน

ภารโรงมาก เพราะมีนักศึกษาที่ไม่รักษาความสะอาด  

เราจ้างคนมาดแูลเท่าไรกไ็ม่พอ เพราะคนไม่ช่วยกนัรกัษา

ความสะอาด ดังนั้นที่ได้หวันจัดวิชานี้ขึ้นมา เขาได้  

2 สถาน สถานที่หนึ่งคือ เขาได้นักศึกษามาท�าบริการ 

ตรงนี้ให้ ประการที่สองเมื่อนักศึกษาลงมือท�าความ

สะอาดเขากจ็ะตระหนกัรูว่้าเขาไม่ควรจะท�าสกปรก และ

ต่อไปมนักจ็ะไม่ค่อยมขียะ แต่ของเราทกุวนันีใ้นพืน้ทีข่อง

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จัดการเรียน 

การสอนกลับมีขยะมากมาย ขยะเหล่านั้นมาจาก

นกัศกึษาทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นแก้วน�้า ขวด ถงุพลาสตกิ ซึง่

ถูกใช้งานโดยนักศึกษา ทิ้งเป็นขยะก็โดยนักศึกษา ผมได้

ขอให้คณบดีทั้งหลายให้ไปด�าเนินการในการก�าชับและ

สร้างกิจนิสัยให้นักศึกษาในการดูแลความสะอาดและ 

ไม่สร้างสิ่งสกปรกทั้งหลายให้เป็นภาระกับมหาวิทยาลัย 

แต่เหน็ได้ชดัว่าวธิกีารของมหาวทิยาลยัในไต้หวนัมคีวาม

โดดเด่นคอืจดัเป็นวชิาหนึง่เลย แล้วนกัศกึษาทกุชัน้เรยีน

ต้องเข้าเรียนวิชานี้ แล้วถึงเวลานักศึกษานั่นแหละเป็นผู้

เข้าไปดูแลความสะอาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตรงนี้ก็

ช่วยสร้างจิตวิญญาณในการรักความสะอาดและไม่ท�า

สกปรก อยากเห็นคณบดีทุกท่านให้ความใส่ใจเรื่องนี้ 

เพราะถ้านักศึกษาไม่ตระหนักเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็น 

ภาระหนักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นท่านคณบดีทั้งหลาย

ควรท�าอกีบทบาทหนึง่คอื เป็นผูน้�าทางจติวญิญาณให้แก่

นักศึกษาของท่านในการที่จะรู้รักษาความสะอาดและ

สาธารณสมบตัขิองหน่วยงานให้ใช้งานได้ยนืยาว ทกุภาค

การศึกษาท่านควรมีโอกาสได้พบพูดคุยกับนักศึกษา

ทัง้หมด เพือ่ถ่ายทอดจติส�านกึเหล่านีล้งไปถงึนกัศกึษาได้

 เรื่องเหล่านี้ผมได้ฝากไว้ในที่ประชุมผู้บริหาร

หน่วยงานไปเมื่อต้นเดือนแล้ว แต่ก็อยากจะเน้นย�้าเพื่อ

ให้ลงไปถึงประชาคมราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่าน จึง

ขอน�ามาเขียนในที่นี้อีกครั้งหนี่ง ถ้าหน่วยงานใดที่ 

ผู้บริหารหน่วยงานได้น�าไปถ่ายทอดให้ท่านทราบแล้ว  

ก็ถือว่าเป็นการเรียนย�้าให้เห็นความส�าคัญอีกครั้ง 

 เรื่องต่อไปผมมีอีกเรื่องที่อ่านพบมาและอยาก

จะฝากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งก็

เป็นเรือ่งเกีย่วข้องกบัเรือ่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนที่

เราจะพูดกันในวันนี้เหมือนกัน ก็ขอถือโอกาสถ่ายทอด

ให้ทุกท่านได้รับทราบคือ ท่านประธานนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่าน ดร.กฤษณพงศ์ 

กรีตกิร ท่านได้เขยีนบทความลงในหนงัสอืพมิพ์เมือ่ 2 วนั

มานี ้และท่านได้พดูถงึเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทภารกจิ

ของมหาวทิยาลยัทัง้หลาย ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าเนือ่งจาก

ประเทศเราต้องเข้าสูใ่นส่วนของเรือ่ง aging society และ

ก็ส่วนนั้นจะมีผลกระทบกับความอยู่รอดหรือความเป็น

อยู่ของมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือคนที่

อยูใ่นวยัเรยีนจะมจี�านวนลดลง และคนทีอ่ยูใ่นวยัท�างาน

จะมีจ�านวนมาก และคนที่อยู่ในวัยท�างานเหล่านั้นก็ยัง

ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ในการเรียนชั้นสูง เพราะฉะนั้น

มหาวิทยาลัยทั้งหลาย น่าจะได้เตรียมการหรือเตรียมตัว

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะมีตัวป้อนลดลง 

และจะท�าอย่างไรถึงจะหาตัวป้อนให้เพิ่มมากขึ้นได้ ทั้ง

ในส่วนแรงงานของในประเทศเอง และผมได้มีโอกาส 

พดูคยุกบัทางรองอธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงานในโอกาส

ที่มีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ 

ซึ่งก็เป็นอีก subject หนึ่งที่พูดกันมากในช่วงเวลา 2-3 

ปีนี้ และก็เกี่ยวพันเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แล้ว จะมีการไหลของแรงงานต่าง ๆ นะครับ อย่างเป็น

อสิระ และกเ็พิม่มากขึน้อย่างน่ากลวัและน่าตกใจ สภาพ
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การณ์ปัจจบุนัเองถ้าพวกเรามโีอกาสได้พดูคยุกบัคนทีอ่ยู่

ในสถานประกอบการต่าง ๆ ก็จะพบความจริงว่า  

ในระดับแรงงานที่ไร้ฝีมือนั้น ปรากฎว่าเป็นคนต่างชาติ

ทั้งสิ้น แต่เมื่อ AEC เข้ามา มันจะเกิด Flow อีกส่วนหนึ่ง

กค็อืแรงงานมฝีีมอื ซึง่กค็อืผูท้ีเ่ข้าสูร่ะบบการศกึษาอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งตรงนั้นก็จะท�าให้สถานการณ์นี่หนักและ

รุนแรงยิ่งขึ้น ทีนี้ ในวิกฤตินั้นก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกัน 

ตามทีท่่าน ดร.กฤษณพงศ์ได้ประมาณการและคาดการณ์

ไว้ว่าจะมีคนถึง 40 ล้านคน ที่อยู่ในวัยท�างานที่จ�าเป็น

ต ้องได ้รับการพัฒนาความรู ้หรือต ่อยอดความรู ้  

โดยเฉพาะความรู ้ในด้านวิชาชีพ ซึ่งก็สอดคล้องกับ 

พนัธกจิหลกัของเรานะครบั ดงันัน้ตรงนีก้เ็ป็นอกีมมุหนึง่

ที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่า ในฐานะที่นักการศึกษา

ระดับชาติ ได้ออกมาให้ comment และก็ได้ให้ความ

สว่างกบัเราในเรือ่งของเหตกุารณ์บ้านเมอืงทีก่�าลงัจะเกดิ

ขึ้น ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองว่าถ้าเข้าสู่ภาวะ 

Aging Society แล้วนั้น เรายังมีทางออกส�าหรับ

มหาวิทยาลัยของเรา นั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรที่อยู ่ในวัย

ท�างานหรอืทีอ่ยูใ่นสถานประกอบการต่าง ๆ  เรามโีอกาส

ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของเขา เพราะฉะนั้น  

ในการเตรียมตัวด้านหนึ่งของเราก็คือ การเตรียมการที่

จะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในการพัฒนาความ

สามารถในการแข่งขัน หรือทักษะวิชาชีพของบุคคล 

เหล่านัน้ขึน้มา กเ็ป็นอกีจดุหนึง่และตรงนีท่้านคณบดทีัง้

หลายและท่านผู้บริหารส�านักก็คงทราบดีว่าท่านเหลือ

เวลาอีกประมาณ... ที่ commit กันไว้นี่ก็เหลืออีก

ประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่จะต้องมีแผนแม่บท

ในการทีจ่ะขบัเคลือ่นคณะ และกส็�านกั สถาบนัของท่าน 

ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลาย  

การจัดการครั้งนี้ก็เป็นอีกอันที่จะให้ท่านได้รับทราบ 

มุมมองจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและก็มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป็นอย่างดี เพื่อเติมเต็มให้กับแนวคิดในการที่ท่านจะได้

ประมวลและ applied ใช้กับในคณะ ในสาขาวิชาของ

ท่านทั้งหลายเพื่อจะได้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

กห็วงัว่าทกุท่านจะได้รบัความรูแ้ละกแ็นวทางทีจ่ะเตรยีม

แผนงานและก็แผนยุทธศาสตร ์ส�าหรับขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ขอบคุณครับ
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 วิ ท ย า ลั ย เ พ า ะ ช่ า ง 

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการ 

7th International Art Festival & 

Art Workshop in Thailand สัญจร 

ซึ่งผลงานที่นำามาจัดแสดงนั้นมา

จาก “โครงการปฏบิตักิารทศันศลิป ์

และนทิรรศการนานาชาต ิครัง้ที ่7” 

ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่4 - 8 กมุภาพนัธ ์

2554 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง  

โดยได้รวบรวมผลงานของศิลปิน

ทั้งไทยและต่างชาติ ที่ได้จากการ 

Workshop ในโครงการฯ มาจัด

แสดง ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย ในระหว่างวันที่ 18 

สิงหาคม – 17 กันยายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.

ac.th/wp301/?p=2933



10RMUTRnewsletter

เมือ่วนัที ่16 ส.ค. 54 รศ.ดร.อสิสรยี หรรษาจรญูโรจน อธกิารบด ี

พรอมดวยคณะผูบรหิาร และคณาจารย มทร.รตันโกสนิทร รวมงาน

แถลงขาวการจัดการแขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) 

ครั้งที่ 8 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม 

โดยมีพระเทพภาวนาวิกรม ผูชวยเจาอาวาสวัดไตรมิตร

วทิยารามวรวหิาร รศ.ดร.ชวงโชต ิพนัธเุวช อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา 

รวมกันแถลงขาว ณ หองประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2670

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล สอน

ออกอากาศการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในรายการ “ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน” ออกอากาศ

ทุกวันศุกร เวลา 10.00-11.00 น. สามารถรับชมไดทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม Dltv ชอง 15 ดําเนินรายการโดย Miss Zhu Xiaoling อาจารยประจําสาขาวิชาการ

โรงแรม รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2870

ÀÒ¾¢‹ÒÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ มทร.รัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล และสถานีตํารวจหัวหิน จัดอบรมเผยแพรความรูกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 แกสถานประกอบการ และนักศึกษา โดย

นายนิรวัชช ปุณณกันต รองผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ ไดใหกียรติเปนประธาน

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุมปกเกลาราชมงคล มทร.รัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2845

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล รับการ

ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2553 โดยมี 

นายสุทธิชัย ภิญโญภาวสุทธิ ตัวแทนจาก สกอ. พรอมคณะกรรมการ มีผศ.บุปผา วงษพันธุ

ทา คณบดี และนายชาญณรงค ผาดจันทึก รองคณบดีงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ใหการ

ตอนรับ ณ หองประชุม 2 สํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ เม่ือวันท่ี 1-2 ส.ค. 54

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2835
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เม่ือวันท่ี 29 ส.ค. 54 เวลา คณะผูบริหารจาก UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA, 

ประเทศอินโดนิเซีย ประกอบดวย Prof. Louie A. Divinagracia Dean of Faculty of 

Business, Associate Prof. Rochelle G. Divinagracia Director of the Center for 

Creative Industries และ Ms.Rhia C. Galsim Capacity Building Offi cer เขาเยี่ยมชม

มทร.รัตนโกสินทร โดยมี นายมงคล ไชยวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเพาะชาง นางจรรยาวีร 

เจียมสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยและเจาหนาที่ใหการตอนรับ ทั้งนี้ 

ไดเจรจาความรวมมือในการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาทางดานวิชาการ และเย่ียมชมการ

เรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 54 มทร.รัตนโกสินทร กําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

จากคณาจารยประจํา ในระหวางเวลา 8.30-15.00 น. โดยผลการเลือกตั้งปรากฏวา

ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 นายกิตติพงษ พุมโภชนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร

และสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจาก

คณาจารยประจําคนใหม
รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2790

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 54 ผศ.วิวรณ วงศอรุณ พรอมดวย น.ส.แววดาว จงกลนี อาจารย

ประจําสาขาวิชาการโรงแรม มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล สอบภาค

ปฏิบัตินศ.สาขาวิชาการโรงแรม รายวิชาการจัดการงานจัดเลี้ยงและวิชาอาหาร

นานาชาติ “Set Dinner Menu” เพื่อเปนการประเมินความรูและทักษะของนศ.

ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีคุณอุดม อนันตชินะ คุณผกา เดชะปญญา และ

คุณรุงรพี สัมมาขันธ เทศบาลเมืองหัวหิน ใหเกียรติรวมรับประทานอาหาร ณ หองจัดเล้ียง

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ รายละเอียดเพ่ิมเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2860

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 54 กองนโยบายและแผน จัดโครงการ “อบรมการเขียนโครงการ

และประเมินคาโครงการ” ณ หองคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร ศาลายา โดยมี 

ร.ศ. รุงทิวา ชูทอง เปนประธานและใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเขา

รวมอบรม ในการจัดโครงการในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู 

ความเขาใจในการเขียนโครงการและการวิเคราะหโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถประเมินคาโครงการไดอยางถูกตอง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2730

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 54 Mr.Hugh Scholaert ประธานบริหาร บริษัท AASTRA จํากัด 

เขาพบและขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ใหความไววางใจเปนผูติดตั้งและดูแลระบบโทรศัพท

ยี่หอ AASTRA (Ericsson) ใหกับมหาวิทยาลัย รวมถึงการเชื่อมตอระบบโทรศัพท

ทั้ง 4 แหง ผานโครงขายสื่อสารของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ

ระบบโทรศัพท โดยมี รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร 

คณะผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2720
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อาจารยบัณฑิต สอนมาก รองคณบดีคณะศิลปศาสตร มทร.รัตนโกสินทร 

พื้นที่เพาะชาง นําคณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมกันปลูกปาชาย

เลนภายใตโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปลูกปาลดภาวะโลกรอน” 

เพื่อเปนการชะลอคลื่นและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล เมื่อวันที่

23 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 

ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/

wp301/?p=2922

ผศ.วิวรณ วงศอรุณ พรอมดวยน.ส.แววดาว จงกลนี อาจารยประจําสาขา

วิชาการโรงแรม เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติ โครงการความรวมมือ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางน.ศ.ไทย-จีน กับ Zhanjiang Normal 

University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนทาง

ดานการศึกษาและวัฒนธรรม โดยใหความรูเกี่ยวกับการแกะสลักผักและ

ผลไมสด ทุกวันอาทิตย ระหวางวันที่ 7-28 ส.ค. 54 ณ หองสวัสดิการ ชั้น 

1 อาคาร 100 ป คณะศิลปศาสตร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2866

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มทร.รัตนโกสินทร พื้นที่บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ จัดอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี โดย

อบรมในเรื่องของหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะและภาษีเงินไดนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 20-21 ส.ค. 54

ณ หองโสตทัศนูปกรณ อาคาร 108 ป วัตถุประสงคเพื่อบริการทางวิชาการ

แกบุคคลภายนอก โดยมีผูทําบัญชีใหความสนใจและเขารวมอบรมเปน

จํานวนมาก รายละเอียดเพิ่มเติม http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=2893

คณะที่ปรึกษา
อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

ผู้อำานวยการสำานัก

ผู้อำานวยการกอง

ผูจัดการ
ผศ.ดร.วรพร สุนทรวัฒนศิริ

รองอธิการบดีฝาย

ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

บรรณาธิการ
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง

ผู้อำานวยการสำานักงาน

ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
ดวงพร ทองหัวเตย

ศศิธร วิชิ

กราฟกดีไซนเนอร
เบญจวรรณ ชีวานนท์

ปาริฉัตร เดชสุข

วันเพ็ญ ทรัพย์ประกอบ

รสริน รอดบุญลือ 

พิสูจนอักษร
ชญาน์นันท์ ชูราศรี 

ฐานิศวร์ เจริญสิทธิ์ภัทร

กองจัดการ
กัญณภัทร อยู่สงค์

สามารถ สารบรรณ 

กฤษฎา บุญเกตุ

อริยาณัชช์ ทองเสริม

ชาญศักดิ์ มีปิน

ธนะพัฒน์ พึ่งปาน

เจาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 

5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 73170

โทร. 0 2441 6000 ต่อ 2001-5 

โทรสาร. 0 2889 4588


