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การด าเนินงาน 

       ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม  2561 
    ณ โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา อ าเภอปากช่อง  ฟาร์มกันหันลม ห้วยบง 
    และสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย  อ าเภอด่านขุนทด   
    จังหวัดนครราชสีมา 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

ดูงาน  ณ โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา อ าเภอปากช่อง  จังหวดันครราชสีมา 



ฉบับเดือน มกราคม  2561 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ดูงาน  ณ ฟาร์มกังหันลม  ห้วยบง  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ดูงาน  ณ สถาบันพัฒนามันส าปะหลังแหง่ประเทศไทย อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 
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หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561   ณ สถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561  ส านักงานสภามหาวทิยาลัย  ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉพาะกิจ 
ณ  ห้องประชุมสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉพาะกิจ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศกัดิ ์ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 

        ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา  2560  ครั้งที่  2   ณ  ห้องประชุมหัสดิน  ชั้น  3  อาคารส านักงานอธิการบดี 
โดยมี  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวฒัก์  อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

     ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
ในโครงการวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 13 ปี  ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง  ครั้งที่1/2561 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นากยสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์วัชรี 
จิวาลักษณ์  รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่นายกสภามหาวิทยาลัย  
9 แห่ง  ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

แนะน าบุคลากร 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีค าสั่งที่ 0019/2561  ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
เรื่อง จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ราย  นางสาวนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

   2 มีนาคม  2561  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

  15 มีนาคม 2561  ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

 20 มีนาคม 2561   จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 27 มีนาคม  2561  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 

  2  เมษายน 2561 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 11 เมษายน 2561 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 12 เมษายน 2561 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 24 เมษายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
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เดือน  เมษายน 2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
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เดือน  มีนาคม 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
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           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

สามารถ Download ได้ที่  Rcouncil2.rmutr.ac.th หัวข้อ “สรุปมตกิารประชุมสภาฯ” 

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 15/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ   พิสูจน์อกัษร       เจ้าของ 
  รองอธิการบดี (อาจารยว์ัชรี  จิวาลักษณ์)      หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  กองบรรณาธิการ    ผู้จดัท า                        96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    
  หวัหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย              นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล                  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
  นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว                        โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2441 6023  

  นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล          เว็บไซต์  http://rcouncil2.rmutr.ac.th/ 
  นางสาวนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย         อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

ข่าวแจ้งเวียน 
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