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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2560 
เมื่อวันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ กรุงเทพฯ 
โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์
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หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรญิญากติติมศกัดิ์ ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1 

     ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมหสัดิน ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี 
เป็นประธานในการประชุม 
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     ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด 
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560  ณ หอประชุมบัวสวรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร ์

การแข่งขนัภาษาญี่ปุน่เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560 
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รับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนนิทรงเปดินทิรรศการศิลปะปูนปัน้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 

     ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560  พลเอก จรัล  กลุละวณิชย์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดนทิรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 17  
ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย์ “วันพ่อแห่งชาต”ิ 

     ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติย์ “วันพ่อแห่งชาติ”    
ณ  ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร ์

โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทศันแ์ละแผนกลยุทธ์ 

     ในระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
และนางสาวกนกพร  วิมลตระกลู บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ 
และแผนกลยุทธ์  ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
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โครงการพฒันาบคุลากรด้านการวางแผนและงบประมาณ 

     ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านกังานสภามหาวิทยาลัยพรอ้มด้วยบุคลากร 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีท าบุญเนื่องในเทศกาลข้ึนปีใหม่ 2561  ณ ห้องคชาธาร  มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

พิธีท าบุญเนือ่งในเทศกาลขึน้ปีใหม่ 2561 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560   นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  และนางสาวกนกพร 
วิมลตระกูล บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนและงบประมาณ 
ณ ห้อง A508 ช้ัน 5   อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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  3  มกราคม  2561  วันสิ้นสุดการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

  10 มกราคม 2561  ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

 12 มกรคม 2561   จัดส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 19 - 21 มกราคม  2561  โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 

                                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 

 2   กุมภาพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 16 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 29    

เดือน  กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

เดือน  มกราคม 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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  สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 14/2560  
                                                                          เมื่อวันจันทร์ท่ี  27 พฤศจิกายน 2560 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ       พิสูจน์อักษร       เจ้าของ 

  รองอธิการบดี (อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์)      หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย        ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  กองบรรณาธิการ         ผู้จัดท า            96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย              นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล     อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
  นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว                      โทรศัพท ์/ โทรสาร  0 2441 6023  

  นางสาวกนกพร  วมิลตระกูล          เว็บไซต์  http://rcouncil2.rmutr.ac.th/ 

                  อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   
    

ข่าวแจ้งเวียน 
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