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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 
เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3  
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  
นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในการประชุม 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์



ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ผู้ทีไ่ด้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

   พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตร 
และเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน คือ 
     1. ผศ.ธนากร     สุนทรวฒัน์      สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     2. ผศ.ชัยวัฒน์    ประสงค์สร้าง   สาขาวิชาสังคมศาสตร์                  คณะศิลปศาสตร์ 

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

     ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย  และนายสุรินทร์  
แปลงประสพโชค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบันทึกเทปโทรทัศน์  
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมมพรรษา  65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) 



ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2560 

หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

     ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย นายวิชาญ  ธรรมสุจริต 
อุปนายก  และนายสุรินทร์  แปลงประสพโชค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา   12 สิงหาคม 2560 ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) 

ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แห่ง 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยลัย  เข้าร่วมประชุม 
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2560  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ 
ไกรฤกษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
(พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) 
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หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มอบกระเช้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

     ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  อาจารย์วัชรี  จวิาลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี   เชาว์ไว  หวัหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได้น ากระเช้าเข้าเยี่ยม นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

การประชุมระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  อาจารย์วัชรี  จวิาลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ประชุมร่วมกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล  ณ ห้องทิพบูรพา  ชั้น 3  
อาคารส านักงานอธิการบดี 
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หน้า  5 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย 
บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ 
สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
รัชกาลที่ 9  ณ ห้องคชาธาร 

โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 

กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

      ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากร 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ  
บดินทรเทพวรางกูร  ณ  หอประชุมบัวสวรรค์  

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  4  สิงหาคม 2560 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

10  สิงหาคม 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

15  สิงหาคม 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

22  สิงหาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2560 

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 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

แนะน าบุคลากร 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มีค าสั่ง ที่ 0614/2560  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560   
เรื่อง จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายนางสาวพัทรียา  สุขประเสริฐ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เริ่มปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 



หน้า  7 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2560 

  4  กันยายน  2560  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 13 กันยายน  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

 19 กันยายน  2560  จัดส่งเอกสารการประชุมใหก้บัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 26 กันยายน  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2560 

 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  กันยายน 2560 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 6/2560  
                                                                          เมื่อวันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน  2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ          พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย     ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  กองบรรณาธิการ           ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

   หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย                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   

   นางสาวพัทรียา   สุขประเสริฐ 

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

