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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารส านักงาน 
อธิการบดี  โดยมี  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
ในการประชุม 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
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หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ผู้ทีไ่ด้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

     พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงิน 
รางวัลส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ท่าน คือ 
 1.  รศ.ดร.พิชิต   กิตติสุวรรณ์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.  ผศ.ดร.ฐปน ี   รัตนถาวร  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยฯ 
 3.  ผศ.ประธาน    ยานกูลวงศ์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยฯ 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประชุมชมรมบัณฑิตกิตตมิศักดิ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2561 

     พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพฯ  
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ 
“สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

     ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  นางผุสดี  เชาว์ไว  หวัหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

4 พฤษภาคม  2561  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

10 พฤษภาคม 2561  ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธแ์ละสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม 

15 พฤษภาคม 2561   จัดส่งเอกสารการประชุมใหก้ับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

22 พฤษภาคม  2561  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 

  2  เมษายน 2561 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 10 เมษายน 2561 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 17 เมษายน 2561 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 24 เมษายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 

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

ข่าวประชาสัมพันธ ์
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  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2561 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 2/2561  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ   พิสูจน์อกัษร       เจ้าของ 
  รองอธิการบดี (อาจารยว์ัชรี  จิวาลักษณ์)      หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  กองบรรณาธิการ    ผู้จดัท า                        96  หมู่ 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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