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 นายประพัฒน โพธิวรคุณ นายกสภา-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.อิสสรีย

หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร 

ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีที่ทีมหุนยนตกูภัย

มทร.ร ัตนโกสินทร สามารถควาต ําแหนง

รองแชมปโลกการแขงขันหุนยนตกูภัยจากงาน 

Robocup 2010 ที่ประเทศสิงคโปร มาครองได

สําเร็จ

นางสาวรักษิณา  บุญนิมิตร ชื่อภาพ “บางกอก03”

นายจุติพงศ  เกิดสวาง ชื่อภาพ “สองมุม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายจุติพงศ  เกิดสวาง

หัวขอประกวด “ภาพถาย

สัตวนํ้าและปลาสวยงาม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลชมเชย

นายภานุพงษ  นาคะชัยวิรัตน

หัวขอประกวด "ภาพถายสัตวนํ้า

และปลาสวยงาม"

              
มทร.รัตนโกสินทร ควารองแชมปโลก

รางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาเพาะชางควารางวัลชนะเลิศถายภาพ Bangkok Smiles 2010 ของกรุงเทพมหานครฯ

และควารางวัลจากงานประมงนอมเกลาครั้งที่ 22

 เมื่อวันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2553 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ  บริพัตร ผูวา-

ราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถาย

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม

(Bangkok Smiles)” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไปที่รักการถายภาพไดถายทอดความงดงามของวิถีชีวิตคนเมืองหลวง 

โบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว ตลอดจนการเฉลิมฉลองในโอกาสตาง ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร ผานเทคนิคการถายและตกแตงภาพในมุมมองของตนเอง 

ซึ่งนักศึกษา จากวิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทรสามารถควารางวัลใหญ

มาไดถึง 2 รางวัลดวยกันในระดับ นักเรียน นักศึกษา คือ 

1.ประเภท "อนุสรณสถาน โบราณประวัติ” นายจุติพงศ เกิดสวาง รับรางวัล

ชนะเลิศจากภาพ “สองมุม”

2.ประเภท "กรุงเทพราตรี แสงสี เฉลิมฉลอง” นางสาวรักษิณา บุญนิมิต 

รับรางวัลชนะเลิศจากภาพ “บางกอก03”

 นั ก ศึ ก ษ า จ า ก วิ ท ย า ลั ย เ พ า ะ ช  า ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เข าร วมการประกวดภาพถ ายปลาสวยงาม

ใน "งานวันประมงนอมเกลา ครั้งที่ 22" ภายใต

หวัขอการประกวด "ภาพถายสตัวนํา้และปลาสวยงาม"

และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 กรรมการตัดสิน

ภาพถายของประมงนอมเกลาครัง้ที ่22 ไดประกาศ

ผลการตัดสินแลว ปรากฏวา ในประเภทนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา
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              มทร.รัตนโกสินทร วังไกลกังวลจัดการประกวดแสดงละคร

 คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตวังไกลกังวล

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล -

รั ต น โ ก สิ น ท ร ไ ด จั ด กิ จ ก ร ร ม

โครงการประกวดการอ  านท ํ านอง เสนาะประกอบการแสดงละครในวรรณคด ีของ ไทย ในว ันท ี่

25 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมรําไพภักดิ์ สวนสน นายชาญดํารง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล

ประธานในพิธีกลาวตอนรับและอวยพรใหทุกทีมทําเต็มที่ โดยมีนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่หัวหินเขารวมเพื่อ

ชิงรางวัล ซึ่งรางวัลชนะเลิศไดแกทีมโรงเรียนหัวหินวิทยาคมในวรรณกรรมเรื่องขุนชาง-ขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 

โดยผศ.สุรพล เสียงสนั่น รองคณะศิลปศาสตร พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวลทําหนาที่เปนผูมอบรางวัลใหแกผูเขาแขงขัน 

ควารางวัล

 โครงการประกวดการออกแบบภาพกราฟก “Fancy 

Imagination with YingMann” จัดขึ้นโดย สถาบัน NetDesign

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อกระตุนผู เขารวมการแขงขันเกิด

จินตนาการในสิ่งที่อยากเปน และอยากใหเปน ในการสรางสรรค

ผลงานออกมาจากจินตนาการของตัวเองใหโลกไดรับรู 

 การประกวดครั้งนี้มีผูสงผลงานมาประชันฝมือและ

สรางสรรคจินตนาการมากกวา 800 ผลงาน โดยมีพรีเซนต-

เตอรคนใหมของสถาบัน NetDesign ม.ร.ว.แมนนฤมาส ยุคล 

หรือ หญิงแมน เปนกรรมการตัดสิน ผลปรากฎวารางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 ไดแก นายกรกมล อังกาพย นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขา

เทคโนโลยีนิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ-

ออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร ช่ือผลงาน “Fancy Freedom Funny 

: สีสัน อิสระ สนุกสนาน” ไดรับ Wacom Graphire 4 & Wireless 

Mouse มูลคา 3,800 บาท พรอมทุนเรียนเน็ตดีไซนมูลคา 2,000 บาท

 สํ านั ก งาน เลขาธิ การสภาการศึ กษา 

(สกศ.) จัดโครงการประกวดภาพถาย ภาพจิตรกรรม 

ในหัวขอ "การศึกษาไทย" ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดรวมเสนอแนวคิด 

ประสบการณ และมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาไทย 

เนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม คณะ

กรรมการไดตัดสินการประกวดภาพถายไดประกาศ

รายช่ือผูไดรับรางวัล เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

และเมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 รศ.ธงทอง

จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน-

เลขาธิการสภาการศึกษา จัดการแถลงขาวและพิธี

มอบรางวัลพระราชทานฯ พรอมจัดนิทรรศการ

แสดงผลงาน ที่ไดรับรางวัลและผลงานเขารอบ

สุดทาย ตั้งแตวันที่ 18 – 29 สิงหาคม 2553 ณ หอศิลป

จามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย นายธีรธัช

โนตศิริ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ 

วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร ไดรับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานชื่อ “บทที่ ๑ ของการ

เรียนรู” ไดรับเงินรางวัล 15,000 บาท
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อธิการบดีเยือน EDENZ Colleges 

ประเทศนิวซีแลนด
 รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดรับเชิญ

จาก  Edenz     Colleges   ใหเขาศกึษาดงูานดานการโรงแรม

และการทองเที่ยวระหวางวันที่ 5-13 มิถุนายน 2553 

ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด การเดินทางใน

ครั้งนี้อธิการบดี และคณะผูติดตามไดรับการตอนรับ

อยางอบอุนจากคณบดีของ Tourism and Hospitality

Programme และมีโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน

ของคณะตาง ๆ ซึ ่งนําเสนอภาพรวมรายละเอียดที่

สําคัญของแตละสาขาวิชาที่เปดสอน แนะนําแผนการ

เรียนการสอน สถานที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ แก

นักศึกษา ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นอกจากจะสรางความ

สัมพันธอันดีระหวาง 2 มหาวิทยาลัยแลว ยังทําให

ผูเยี่ยมชมเกิดความเขาใจอันดีเกี่ยวกับ Edenz Colleges

และสาขาวิชาตาง ๆ ที่ Edenz Colleges เสนอใหแก

นักศึกษา และยังเขาใจระบบการศึกษาดานการทองเท่ียว

และการโรงแรมของประเทศนิวซีแลนดดีมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้อธิการบดี ยังมีโอกาสหาแนวทางความเปน

ไปไดในการสรางความรวมมือทางการศึกษาระหวาง 2 

มหาวิทยาลัยอีกดวย

“โอลิมปกเดยรัน”

 รายการเดิน-วิ ่ง ที ่ยิ ่งใหญของประเทศไทย 

“โอลิมปกเดยรัน 2010”  เร่ิมข้ึนในวันเสารท่ี 26  มิถุนายน 

2553 เม่ือเวลา 06.00 น. โดยมี นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ 

รองประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยเปน

ประธานในการจัดกิจกรรม และนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 

ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานกลาว

เปดงาน พรอมดวยคณะผูบริหารเทศบาลเมืองหัวหิน รวม

เปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม  

 โดยปลอยตัวนักว่ิง 12 กม. ท่ีหนาเซนเทนเนียล- 

ปารก  ถนนเพชรเกษม จากน้ันจะว่ิงข้ึนสะพานตางระดับสู

ตัวเมืองหัวหิน และมุงหนาไปตามถนนเพชรเกษม ผานหนา

วังไกลกังวล และหยุดถวายความเคารพหนาพระบรม-

สาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ที ่หนา

วังไกลกังวล หัวหิน และวิ่งเลยไปวกกลับที่สามแยก

โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน กลับสูจุดปลอยตัว รวมระยะ

ทางท้ังส้ิน ประมาณ 12 กม.และยังมีกิจกรรมเดินอีก 3 กม.

 โดยในงานครั้งนี้ มีประชาชนชาวไทย และชาว

ตางชาติ นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

นําโดยนายชาญดํารง  ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขต

วังไกลกังวล เขารวมงานกวา 20,000 คน กิจกรรมใน

ครั้งนี ้มีวัตถุประสงค เพื ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย 

และสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธอีก

ดวย

เกมสจาํลองธรุกจิ

 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) รุนท่ี

4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ ไดเขารวมโครงการปรับพ้ืนความรูโดยบูรณา-

การศาสตรดวยเกมสจําลองทางธุรกิจ ณ โรงแรมฟูรามา

จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 7- 9 

พฤษภาคม 2553

ภาพขาวกิจกรรม
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ปลูกตนไมรอบบานพอ

 วันที ่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00น. 

พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี 

ไดเปนประธานเปดงานปลูกตนไมรอบบานพอภายใต

โครงการ “ลดโลกรอนถวายพอ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ-

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสราชาภิเษกปที่ 

60 และไดมอบเมล็ดพันธไม 1,000,000 เมล็ด ใหแก

ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยประธานในพิธี

และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ผูวาราชการจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

หนวยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถานศึกษาพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธและนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล ไดรวมพิธีปลูกตนไมบริเวณ

สวนหลวงราชินี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

รมต.ประจําสํานักนายก มอบเข็มกลัดชูเกีรติ ผศ.วิวรณ

 ผูชวยศาสตราจารยวิวรณ  วงศอรุณ  รองคณบดี

งานบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม

และการทองเที่ยว พรอมดวยนายบุญสง หอมฟุง

ลูกจางประจํา มทร.รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

เปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2552 เขารับ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือน

ดีเดน โดยมีนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนประธานในพิธีมอบ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ  ในวันที่ ๑ เมษายน

2553  ณ  หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  สํานักงาน  ก.พ.   

จังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 สมาคม-

นักเรียนเกาบพิตรพิมุข ในพระบรมราชูปถัมภ (สน.บน)

นําโดย นายวิเชษฐ เกษมทองศรี นายก สน.บน. คน

ปจจุบัน มอบครุภัณฑทางการศึกษา เปนเครื่องแสดง

ภาพวัตถุ 3 มิติจํานวน 2 เครื่อง รวมมูลคาทั้งสิ้น 

104,860 บาท แกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ณ หอง สน.บน. ชั้น 2 

อาคาร 100 ป งบประมาณที่นํามาซื้อครุภัณฑในครั้งนี้ รายไดสวนหนึ่งทางสมาคมฯ นํามาจากรายไดในการจัดงาน 

“125 ป รวมศิษยฯ บพิตรพิมุข" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสารที่ 6 มีนาคม 2553 ตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ ในการ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรวมพัฒนา สงเสริม สรางสรรค เผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของบพิตรพิมุข ใหเปน

ที่รูจักอยางกวางขวางสืบไป

ภาพขาวกิจกรรม
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 สํานักบริหารเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร

รวมมือกับมูลนิธิหอศิลป สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ จัดงานเปดนิทรรศการ 

“เพาะชาง: ศลิปนเพือ่ชาง” ครั้งที่ 4 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2553 เวลา 18.00 น. 

ณ บริเวณชั้น 5 หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พ ร ะบรมร าชิ นี น าถ  ถ . ร าชดํ า เ นิ นกลา ง 

กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา 

ประธานบริหารบริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และนายกสมาคมศิษยเกาเพาะชาง ใหเกียรติเปน

ประธานในพิธีเปด ซึ่งนิทรรศการ เพาะชาง: ศิลปนเพื่อชาง ครั้งที่ 4 เปนโครงการที่กลุมอาจารยเพาะชางสรางขึ้น 

เพื่อชวยเหลือชางที่เปนสัญลักษณของประเทศไทยใหอยูคูกับคนไทยตลอดไป ดวยจิตสํานึกความสํานึกความเปน

ไทยที่เห็นวาชางไทยเปนสัตวที่มีความสําคัญกวาที่คนไทยจะทอดทิ้งไมเอาใจใสหรือปลอยตามยถากรรม กลุม

อาจารยวิทยาลัยเพาะชาง ซึ่งเปนครูชางและเปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานอยางตอเนื่องยังเปนคนไทยอีกกลุม

หนึ่งที่เห็นความสําคัญดังกลาว จึงรวมมือกันจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อชวยปลุกกระแสแหงความรักและการอนุรักษ

ชางไทยโดยผานผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาดสีนํ้าและสีนํ้ามัน ภาพพิมพ ประติมากรรม งาน

สลักดุน ภาพถาย งานกราฟกและอีกหลากหลายที่ศิลปนไดรวมสรางสรรคขึ้นกวา 100 ชิ้น เพื่อนํารายได 50% 

จากการจําหนายผลงานทั้งหมด มอบใหกับโครงการกอตั้งสถานีหมอชาง บานหวยกูด อําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม จุดประสงคเพื่อสนับสนุนใหชาวบานนําชางเรรอนกลับบาน และมีสถานที่ดูแลสุขภาพและรักษาชางที่

ปวย โดยนิทรรศการจัดแสดงที่ชั้น 4 หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 

2553 เวลา 10.00 – 19.00น. และปดทุกวันพุธ

นิทรรศการ”เพาะชางศิลปนเพื่อชาง” ครั้งที่ 4

เจาหนาที่การศึกษาลาวดูงานที่ วข.วังไกลกังวล

ภาพขาวกิจกรรม

 ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสํานักงาน-

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวง-

การตางประเทศ ไดจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่

การศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน-

ลาว โดยกําหนดใหมีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย-

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Zhanjiang Normal University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน ระหวางวันที่ 31 

มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2553 เปนระยะเวลา 2 เดือน ณ Zhanjiang Normal University มณฑลกวางตุง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโครงการนี้ไดจัดขึ้นติดตอกันมาถึงปที่ 6 แลว และในปนี้ไดมีนักศึกษาไทยเขารวม

โครงการทั้งจากคณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะชาง เปนจํานวน 

11 คน ซึ่งนักศึกษาจะไดมีโอกาสไปเรียนรูแลกเปลี่ยนภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน จากเจาของภาษา และไดรับ

ประสบการณชีวิต เปดโลกทัศนใหม ๆ อีกดวย

 เมื่อนักศึกษาไทยเดินทางไปถึงก็ไดเขารวมงานเลี้ยงตอนรับนักศึกษาตางชาติทั้งชาวไทย และเวียดนาม ซึ่ง

ในครั้งนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไดเตรียมการแสดงเพื่อไปเผยแพรเอกลักษณ

ความเปนไทยใหแกอาจารยและนักศึกษาชาวจีนไดชม นั่นคือ การเดินแฟชั่นโชวเครื่องแตงกายไทย พรอมทั้งการ

รองเพลงพระราชนิพนธใกลรุง อีกทั้งยังมีการแสดงการรําไทยอีกดวย 

รายชื่อนักศึกษาผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Zhanjiang Normal University

1. นายกิตติ    ธารอุดมโชค    2. นางสาวรตินา งามชํานัญฤทธิ์    3. นางสาวนิติมา  ฉัตรอรุณโรจน

4. นางสาวสมรรัตน  ประทังคํา  5. นางสาวเจตสุภา  รัศมีประเสริฐสุข 6. นางสาวชมพูนุท  ชัยสุขโกศล

7. นางสาวรัตนวลัย   เซ็นสมบูรณ  8. นางสาวรพีพัทธ  พาใหสุข   9. นางสาวณัฐวรรณ   หาญพิทักษพงศ

10.นางสาวลีลาวดี   อยูรุง   11.นางสาวอนงค    วงศเครือ

ตางประเทศ



96 ม.3 ถ.พุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02889 4585-7 ตอ 2002 โทรสาร. 0 2889 4588 

สํานักงานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร “2553 ปีคุณภาพการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร”

มทร.รัตนโกสินทรลงนามความรวมมือกับอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จัดงานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

และวิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดย รศ.ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน อธิการบดีฯ

และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร (อนส.) โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อ

สิ่งแวดลอม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ หอง 

Conference Room ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตําบลศาลายา

จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันสงเสริมความกาวหนาและเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรวมมือดานการศึกษา วิจัย 

และทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหรือขอบังคับของแตละฝาย การแลกเปลี่ยน

ความรู ความเขาใจ และความชวยเหลือดานขอมูลซึ่งกอใหเกิดประโยชนรวมกัน และการสงเสริมใหนักศึกษาที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมไดรับทุนศึกษาตอที่ มทร.รัตนโกสินทร รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาของ มทร.รัตนโกสินทร 

เขามาทํางานวิจัยและฝกงานที่ อนส.


