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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2560  
เมื่อวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี  พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  
นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในการประชุม 



ฉบับเดือน  พฤษภาคม  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ผู้ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

     พลเอก จรัล กลุละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความยินดีพรอ้มมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 
ส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ท่าน คือ 
     1.  ผศ.นิวัฒน์ มูเก็ม  สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
     2.  ผศ.สุวรรณา จารุทัศนีย ์ สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร ์

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี ครั้งที่ 1 

      ในวันพฤหสับดทีี่ 4 พฤษภาคม 2560  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1 เวลา 15.00 น.  
เป็นต้นไป  ณ ห้องไอยรา ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี นายโอภาส  เขียววิชัย  ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม 



หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี ครั้งที่ 2 

     ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 2 เวลา 13.30 น. 
เป็นต้นไป   ณ ห้องไอยรา ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี นายโอภาส  เขียววิชัย ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม 

     ในระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการเปดิรับผู้ประสงค์เข้ารบัการสรรหาให้ด ารงต าแหนง่อธิการบดี 
ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบด ี

ฉบับเดือน  พฤษภาคม  2560 

การรบัสมัครผู้ประสงคเ์ข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธกิารบดี 



           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ฉบับเดือน  พฤษภาคม  2560 

     ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว 
การประชุมวิขาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครัง้ที่ 2 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2060 (Building Innovation)   
ณ ห้องคเชนทร์  ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบด ี

งานแถลงข่าวการประชุมวิขาการระดับชาติ มทร.รตันโกสนิทร์ ครั้งที่ 2  
เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2060 (Building Innovation) 

กิจกรรมของบุคลากรส านกังานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันพุธธ่ี 30 พฤษภาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม ในสงัคมไทย  ณ ห้องคเชนทร์  ช้ัน 3 
อาคารส านักงานอธิการบด ี

การประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมในการจดัโครงการค่ายจริยธรรม คณุธรรม ในสังคมไทย 
ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพนั เทศน์มหาชาติ 13 กนัณฑ์ 



หน้า  5 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  พฤษภาคม  2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2560 

  7  กรกฎาคม  2560  วันสิ้นสุดการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 14 กรกฎาคม  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

 18 กรกฎาคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 25  กรกฎาคม  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2560 

 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 22 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

เดือน  กรกฎาคม 2560 

  2 มิถุนายน 2560 วันสิ้นสุดส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

14 มิถุนายน 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

16 มิถุนายน 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

24 มิถุนายน  2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  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 



หน้า  6 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 4/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารท่ี 25  เมษายน  2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  พฤษภาคม  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   
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