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  สารบัญ                 หน้า 

การด าเนินงาน               1 
กิจกรรม   7 
ข่าวประชาสัมพันธ์          8 
ข่าวแจ้งเวียน                 9 
 

การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3  
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  
นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในการประชุม 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์



ฉบับเดือน  สิงหาคม  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ผู้ทีไ่ด้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

     ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความยินดี 
พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน    
คือ  ผศ.พลกฤช  ตันติญานุกูล  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 

       ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความยินดีกับ    
   ดร.รัชฎา  จิวาลัย  กรรมการสภามหาวิททยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับต าแหน่ง รองอธิบดีกรมยุโรป      
   กระทรวงต่างประเทศ 

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนต าแหน่ง 
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หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “แนวปฏิบัติในการเขียนเสนอวาระการประชุมเข้าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

และการจัดท ารายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 



ฉบับเดือน  สิงหาคม  2560 

หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ระหว่างวันที่ 25– 26 สงิหาคม 2560 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “แนวปฏิบัติในการเขียนเสนอวาระการประชุมเข้าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และการ 
จัดท ารายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
โดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบให้ อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เป็นประธานแทนในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ดร.สถาพร  สาธุการ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ  สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน  มหำวิทยำลัยมหิดล    ดร.ฟ้ำใส  สำมำรถ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ  และอำจำรย์วัชรี  จิวำลักษณ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษในโครงกำรดังกล่ำว 
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หน้า  5 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย  นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
สวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
พระบรมมหาราชวัง 

งานสวดพระอภิธรรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนาถบพิตร 

     ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่9  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8   ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ 

งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 
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หน้า  6 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ 
ยกย่องคุณธรรมจริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจ าปี 2560 ในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้โครงการ 
อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 3/2560  ณ ลานกิจกรรมโผนกิ่งเพชร  เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว 

รับรางวัลยกย่องคุณธรรมจริยธรรม (บุคคลตน้แบบความดี) ประจ าปี 2560 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการรัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 1 (ศึกช้างเหล็ก)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ 
นักศึกษาได้สร้างสรรค์วัตกรรมหุ่นยนต์  ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“ศึกช้างเหลก็” รัตนโกสนิทร์โรบอทเกมส์  ครั้งที่ 1 



ฉบับเดือน  สิงหาคม  2560 

หน้า  7 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี 
การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบ 
การศึกษาทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัย  ณ ห้องประชุมคชาธาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 31 สถาบันการศึกษา 

     ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นางผุสดี  เชาว์ไว  หวัหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์“วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ”  ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

โครงการเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” 

กิจกรรมของบุคลกากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

  4  กันยายน  2560  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 13 กันยายน  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

 19 กันยายน  2560  จัดส่งเอกสารการประชุมใหก้บัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 26 กันยายน  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2560 

 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 

เดือน  กันยายน 2560 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 

15  กันยายน 2560 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

28  กันยายน 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 3   ตุลาคม 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมใหก้บัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

10  ตุลาคม  2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 

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  ตุลาคม 2560 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 



หน้า  9 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  สิงหาคม  2560 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 8/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่ 25  กรกฎาคม  2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ          พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย     ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  กองบรรณาธิการ           ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

   หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย                นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล       อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

   นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว                        โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2441 6023  

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

   นางสาวพัทรียา   สุขประเสริฐ           อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   
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