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การด าเนินงาน 

            ส านกังานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชมุสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 1/2560    เม่ือวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560  
โดยมีพลเอกจรัล    กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
เปน็ประธานในการประชุม  



ฉบับเดือน  มกราคม  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

        พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตร 
และเงินรางวัล  ส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 2 คน คือ 
            1. รศ.ดร.อุดมวิทย์    ไชยสกุลเกียรติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
            2. ผศ.วิทยา           พาสุกรี             อาจารย์คณะศิลปศาสตร ์

แนะน าหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีค าสั่ง ที่ 0024/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 
2560  ได้แต่งต้ังให้ นางผุสดี  เชาว์ไว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 



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 12/2559 เม่ือวันอังคารที่ 20 ธันวาคม  2559 
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เดือน  กุมภาพันธ์ 2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  มกราคม  2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2560 

  3  มีนาคม  2560  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

11  มีนาคม  2560  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

21  มีนาคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุม  

28  มีนาคม  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2560 

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



หน้า  4 

ประชุม  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 

16 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 2559 
ณ ห้องไอยรา 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  มกราคม  2560 

กิจกรรม เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕60 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

5 มกราคม 2560 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญเลี้ยงพระ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560  
ณ  หอพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนทร์ 

นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 

6 มกราคม 2560 กิจกรรม “การให้และการแบ่งปัน” นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

17 - 19 มกราคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร 
สายสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดท าผลงาน  
เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  ณ โรงแรมวู้ด รีสอร์ท 
จังหวัดนครปฐม 

นางผุสดี  เชาว์ไว 

 
 
18 มกราคม 2560 

โครงการวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย  ณ ห้องคชาธาร 
(ช่วงเช้า) 

 
 
นางสาวดวงพร  ประทุมแกว 

 โครงการวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย  ณ ลานประติมากรรม 
(ช่วงบ่าย) 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

20 มกราคม 2560 พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
ณ ห้องคชาธาร 

นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

26 มกราคม 2560 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ณ ห้องคเชนทร์ 

นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 



หน้า  5 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

ฉบับเดือน  มกราคม  2560 

พิธบี าเพ็ญพระราชกศุลสตมวาร (100วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

            นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลการเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 
สตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่  20 มกราคม 2560   
ณ ห้องคธาชาร 



           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ฉบับเดือน  มกราคม  2560 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ      พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์      นางผุสดี  เชาว์ไว          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   

             นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมกจิกรรม “การให้และ 
การแบ่งปัน” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  ณ หอประชุมบวัสวรรค์ 

กิจกรรม “การให้แลกะการแบ่งปนั” 

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

