ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2560

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับ A&C news จดหมายข่าวสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับที่ 3
ประจาเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2560 ในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการ
หลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โครงการรวมใจประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" ร่วมพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ รัชกาลที่9 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” และโครงการประกวดวาดภาพจิต รกรรมไทยแบบประเพณี หั วข้อ “พรรณไม้ใ น
วรรณคดี” นอกจากนี้ยังมีการไปศึ กษาดูงานนอกสถานที่ และการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกมากมาย
ท้ายนี้ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ทุกท่านด้วยครับ

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 วิสัยทัศน์ (Vision)
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาไทย
 พันธกิจ (Mission)
1. รวบรวมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
2. สืบทอด และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย
3. ปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4. เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนและสังคม
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โครงการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สถาบั น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจั ด โครงการอบรมบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่ออบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในหลักสูตรการทา
ภาพสลักดุนด้วยแผ่นโลหะ ณ ห้องฝึกอบรม อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น2 โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 จานวน 30 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560 จานวน 30 คน
หมายเหตุ ภายในงานมีอาหารว่างและอาหารกลางวันบริการสาหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
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โครงการรวมใจประดิษฐ์ "ดอกไม้จนั ทน์" ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เปิดงาน
โครงการรวมใจประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9 ณ ห้ องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ ศาลายา ซึ่ งได้รั บ ความสนใจทั้ ง จากบุ คลากรภายในมหาวิ ทยาลัย และบุค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งจานวนดอกไม้จันทน์ที่สามารถประดิษฐ์ได้
จานวน 2,549 ดอก และทางสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิตพิ์ ระบรมราชินนี าถ”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบาเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นศาลายา โดยใน
กิจกรรมดังกล่าวมีบุคคลภายในและตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พร้อมทั้งมีการกล่าว
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงเทิดพระคุณแม่ พิธีมอบรางวัล
แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู ประจาปี 2560 และกิจกรรมแสดงความรักระหว่างแม่ลูกอีกด้วย
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โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี”

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี”
ขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่
ศาลายา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กาลังใจผู้มีความมุ่งมั่น ศึกษา สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่มีแนวคิดและทักษะ
การแสดงออกที่ประสานกัน ให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าและคุณภาพ อันเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหมู่ผู้ศึกษาหรือสนใจงาน
ศิลปกรรมของชาติ และเป็นการทานุบารุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนวัฒนาอย่างมั่นคงสืบไป
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นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี

นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี เกิดขึ้นจากผลงานที่ไ ด้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลในการ
ประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี ” จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอุดลเดช
ณ วัดมะเกลือ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ด้วยที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใน
การนี้มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสินทร์ม อบสถาบั นศิ ลปะและวัฒ นธรรมจั ดนิท รรศการพร้ อมทั้ง น าหนั งสื อ
เศรษฐกิจพอเพียงแจก ณ มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. 22.00 น.
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การศึกษาดูงาน

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ทีมงานขับเคลื่อนสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน
ณ พิพิธบางลาพู และ นิทรรศรัตนโกสินทร์ โดยศึกษารูปแบบ การบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์เพื่อนากลับมาปรับใช้กับอาคาร
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมที่กาลังก่อสร้างใหม่

ผู้อานวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ
ดาเนินงานเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จาก
ภายใน – สู่ – ภายนอก(Artists’ Books : Knowledge Inside –
Out)” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นงานสร้างสรรค์ของ
ศิลปินร่วมสมัยโดยอาศัยสาระจากความเป็นหนังสือมาสร้างเป็นวัตถุ
ศิลปะ โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้เพื่อการอ่าน แต่เพื่อการดูและการ
กระตุ้นความคิดบางอย่างจากหนังสือ
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เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น.
คณะทีมงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน
สวดคาถาพั น "เทศน์ ม หาชาติ 13 กั น ฑ์ " ณ ห้ อ ง
ประชุมคชาธาร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา

วันที่ 18 สิง หาคม 2560 เวลา 09.00 น.
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม นาโดย ผู้อานวยการ ผศ.
ดร.สมพร สุขะ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ โดย
คณะผู้ ต รวจ ผศ.ประเสริ ฐ ศศิ ธ รโรจนชั ย ประธาน
กรรมการ ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น3 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ซึ่งผลการเข้ารับ
การตรวจประกันคุณภาพ ได้คะแนน 5 คะแนน

ในวันที่ 28 กันยายน 2560 บุคลากรสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมในหลวง รัชกาล
ที่ 9 ณ พระบรมหาราชวัง
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บุคลากรสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับฟังบรรยายการปลูก
จิตสานึกการใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่า โดยวิทยากรจากกระทรวงพลังงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น - 12.00 น
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10301 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย
ใส่ใจภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
และกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมประจาชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20
ตุลาคม 2560 ณ ภูรัญญา รีสอร์ต เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยในการนี้คณะศิลปศาสตร์ ได้เชิญ นางสาวภัทรา จรุงจิตวิทวัส
นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

ที่ปรึกษา - บรรณาธิการ : อ.สิปปะ ด้วงผึ้ง ผศ.ดร.สมพร สุขะ
กองบรรณาธิการ : นางวนิดา เนตรทัศน์ นางสาวภัทรา จรุงจิตวิทวัส นางสาววรางคณา จันทรสถาพร
นางสาววงศ์รัก แสงอันประเสริฐ
เจ้าของ : สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ โทร.062-6068102 / 02-441-6000 ต่อ 2933-34
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