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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560  
เมื่อวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ 
เพาะชา่งเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเพาะชา่ง กรุงเทพฯ  โดยมี  พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในการประชุม 



ฉบับเดือน  เมษายน  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักด์ิ ครั้งท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 

          ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรญิญากิตตมิศักดิ์ ครั้งที่ 3   
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์   อธิการบดี  
เป็นประธานในการประชุม  

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
เพ่ือคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560  มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารเพือ่คัดเลอืกกันเอง 
จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  เวลา 10.00 น. ณ ห้องหัสดิน ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 



หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  เมษายน  2560 

การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แห่ง ครั้งท่ี 2/2560 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์วัชรี  
จิวาลักษณ์  รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ทัง้ 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมสัญจร ช้ัน 2 คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและขา้ราชการ 
เพ่ือคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
เพื่อคัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  เวลา 11.00 น. ณ ห้องหัสดิน ช้ัน 3 



หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  เมษายน  2560 

กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร 
ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สงูอายุแหง่ชาติ ประจ าปี 2560 ณ ห้องคชาธาร 
โดยได้รับเกียรตจิาก พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีรดน้ าขอพรจากผู้บริหารอวุโส 

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2560  



หน้า  5 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  เมษายน  2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  5  พฤษภาคม  2560  วันสิ้นสุดการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 17 พฤษภาคม  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

23  พฤษภาคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

30  พฤษภาคม  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2560 

 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  พฤษภาคม 2560 

  2 มิถุนายน 2560 วันสิ้นสุดส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

14 มิถุนายน 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

16 มิถุนายน 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

24 มิถุนายน  2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 

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  มิถุนายน 2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2560 



หน้า  6 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 3/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารท่ี 28  มีนาคม 2560  2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  เมษายน  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/ 

   นางสาวศิริพร    ตรีศักดิ์ศรี                                                                        อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  พ.ศ. 2560 
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