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ข่าวกิจกรรม                   4 

การด าเนินงาน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559    



ฉบับเดือน  ธันวาคม  2559 

หน้า  2         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          งานขอบคุณผู้ท าคุณประโยชน์  ประจ า 2559      เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559   
ณ  ห้องอาหารบัวสวรรค์  ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดย พลเอกจรัล  กลุละวณิชย์ ได้กล่าวให้โอวาท 
กับผูร้่วมงาน 

          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559  เมือ่วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559  ณ  ห้องคเชนทร์  
ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในการประชุม     

งานขอบคณุผู้ท าคณุประโยชน์  ประจ าปี 2559 



หน้า  3 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  3 กุมภาพันธ์ 2560 ก าหนดส่งระเบียบวาระ 

10 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

14 กุมภาพันธ์ 2560 จัดส่งเอกสารการประชุม  

25 กุมภาพันธ์  2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2560 

  สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  พ.ศ. 2559 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 11/2559 เม่ือวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2559 
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เดือน  กุมภาพันธ์ 2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  ธันวาคม  2559 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

  6  มกราคม  2560  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

13  มกราคม  2560  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

17  มกราคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุม  

24  มกราคม  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

 อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
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เดือน  มกราคม 2560 



หน้า  4 

ประชุม  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 

2 ธันวาคม 2559 ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์   ณ ห้องประชุม Rmutr IT Academy 
อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

9 ธันวาคม 2559 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการให้ร้อยละการเลื่อนค่าจ้างของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ณ ห้องคเชนทร์ 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

13 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหา     
วิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  ณ ห้องประชุม 1 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี 

19 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี  
พ.ศ. 2559  ณ ห้องไอยรา 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

29 ธันวาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมก าหนดจัดโครงการวันคล้ายวัน 
สถาปนามหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุม 1 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  ธันวาคม  2559 



วัน  เดือน  ป ี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

1 ธันวาคม 2559 พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
(ครบ 15 วัน)  ณ ห้องคชาธาร 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

8 - 9 ธันวาคม 2559 โครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร “การสื่อสารภายในองค์กร” 
ณ บ้านแม่น้ า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

15 ธันวาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างทีมงานที่ดี การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
ณ  หอประชุมบัวสวรรค์ 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ปะทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

21 - 24 ธันวาคม 
2559 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อ 
การบริหารองค์กร  ณ วัดหทัยนเรศวร์  จังหวัดนครปฐม 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

26 - 28 ธันวาคม 
2559 

โครงการสัมมนาจัดท าแผนระยะยาว 15 ปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ณ ห้องคชาธาร 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

27 - 28 ธันวาคม 
2559 

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักการเขียนรายงานการประชุม 
และสรุปมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ณ โรงแรมซิลเวอร์ วู้ด รีสอร์ท 
จังหวัดนครปฐม 

นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 

กิจกรรม เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

หน้า  5            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  ธันวาคม  2559 



หน้า  6 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

             นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พรอ้มด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล 
สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ครบ 50 วัน) เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2559  ณ ห้องคชาธาร 

พิธบี าเพ็ญกศุลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเปน็พระราชกศุลแด่ 
                            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 50 วัน) 

ฉบับเดือน  ธันวาคม  2559 

โครงการกิจกรรมพัฒนาองคก์ร “การสือ่สารภายในองคก์ร” 

            นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร “การสื่อสารภายในองค์กร”   
เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559  ณ บ้านแม่น้ า  อ าเภอเมือง จังหวัดสมทุรสงคราม จัดโดยส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน้า  7 

ฉบับเดือน  ธันวาคม  2559 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตักิารพฒันาศกัยภาพผู้บริหารเพือ่การบริหารองคก์ร 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพฒันา 
ศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบรหิารองค์กร  เมือ่วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2559  ณ วัดหทัยนเรศวร์  จังหวัดนครปฐม 
 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ      พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์      นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล      ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  กองบรรณาธิการ       ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

   นางผุสดี  เชาว์ไว           นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล                    อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
   นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว                        โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2441 6023  ต่อ 2116 

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

                     อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

