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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน 
สภามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ 
คลับ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 (ช่วงเช้า) 

        ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 น าโดยพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ศิวะ วสุนธราภวิัฒก์ 
อธิการบดี  อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทบทวน ความท้าทาย และความเสี่ยงส าหรับสภามหาวิทยาลัย”   
โดย รศ.ดร.สุมนต์ สกล ไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น อาคารส านักงานอธิการบดี 



ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 (ช่วงบ่าย) 

         ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 (ช่วงบ่าย) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปรายตามหัวข้อ 
ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ณ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 



ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 

         ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560  
ณ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ 
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม 



ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

            ในวันอาทิยต์ที่ 25 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสรุปการอภิปรายตามหัวข้อที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานสภามหาวิทยาลัย  ณ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

วันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน 2560  



ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

หน้า  5 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 3 

      ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 3 เวลา 13.30 น.  
เป็นต้นไป  ณ ห้องไอยรา ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี นายโอภาส  เขียววชิัย  ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม 



หน้า  6 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

การน าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อประชาคม 

     ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับ 
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี น าเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อประชาคม  ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์  ศาลายา 



           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน้า  7 

ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation) 

      ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation) พร้อมด้วย อาจารย์วัชรี  
จิวาลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  นางผุสดี  เชาว์ไว  หวัหน้าส านกังานสภามหาวิทยาลัยและ 
บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานดังกล่าว  ณ ห้องประชุมใหญ่(A508) ชั้น 5  อาคารสิรินธร 



หน้า  8 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2560 

  7  กรกฎาคม  2560  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 14 กรกฎาคม  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 18 กรกฎาคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุมใหก้ับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 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 

  4  สิงหาคม 2560 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

10  สิงหาคม 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

15  สิงหาคม 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

22  สิงหาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2560 

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  สิงหาคม 2560 



หน้า  9 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 5/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่ 30  พฤษภาคม  2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  มิถุนายน 2560 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ      พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์      นางผุสดี  เชาว์ไว          ส านักงานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  กองบรรณาธิการ       ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

   นางผุสดี  เชาว์ไว           นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล                    อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวัดนครปฐม  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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