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การด าเนินงาน 

     ในระหว่างวันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
จัดโครงการประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สัญจร  
โดยมีกิจกรรมดังน้ี  

       คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  น าโดยพลเอก จรลั  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลยั เยี่ยมชมท่ี 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  และอุทยานราชภักด์ิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2560 โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประธานในการประชุม  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ าบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

        ศาสตราจารย์.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ราชบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิทยาศาสตร์)  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเป็นผู้น าด้วยผลงานวิจัย 
ในสถาบันอุดมศึกษา” ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟัง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธกิารบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง่ 

            ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 น าโดยพลเอก จรลั  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วย 
อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการสภามหาวิทยาลัย นางผสุดี เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
และนางสาวศิริพร  ตรีศักดิ์ศรี  เข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง   ซึ่งก่อนการประชุมเป็นการบรรยายพเิศษ ในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่”   โดยนายมีชัย  
ฤชุพันธ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก แก่นายกสภามหาวิทยาลัย  
ทุกท่าน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร  24 ช้ัน 9   มหาวิทยาลัยเทคโนโลนรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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             ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการพจิารณา 
ปริญญากิตติมศักดิ์ ครัง้ที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมหัสดิน ช้ัน 3 
อาคารส านักงานอธิการบด ี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรญิญากติติมศกัดิ์ ประจ าปีการศกึษา 2558  การครั้งที่ 1 

แนะน าบคุลากร 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีค าสั่ง ที่ 0096/2560 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2560  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวศิรพิร  ตรีศักดิ์ศรี  สังกัดกองกลาง  
มาช่วยราชการทีส่ านักงานสภามหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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ฉบับเดือน  กุมภาพันธ์  2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2560 

  3  มีนาคม  2560  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

10  มีนาคม  2560  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

14  มีนาคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุม  

28  มีนาคม  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2560 

 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  มีนาคม 2560 

  7 เมษายน 2560 ก าหนดส่งระเบียบวาระ 

11 เมษายน 2560 ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

18 เมษายน 2560 จัดส่งเอกสารการประชุม  

25 เมษายน  2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2560 

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  เมษายน  2560 
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  สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันอังคารที่ 24 มกราคม  2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  กุมภาพันธ์  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   

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

