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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จัดโครงการครบรอบ 10ปีของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560(ช่วงเช้า) โดยมีการท าบุญ  ถวายสังฆทาน  
ณ ห้องอาหารบัวสวรรค์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี โดยมี พลเอก จรัล 
กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
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หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 

  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  จัดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคำรที่ 26 กันยำยน 2560 
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย  
เป็นประธำนในกำรประชุม 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันอำทิตย์ที่ 10 กันยำยน 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร 
เข้ำเยี่ยมชมภำพวำดจิตรกรรมฝำผนังที่เสร็จสมบูรณ์  ซึ่งวำดโดยอำจำรย์และนักศึกษำวิทยำลัยเพำะช่ำง ที่แสดงถึง 
เรื่องรำวตำมโครงกำรอันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริ  โดยน ำไปติดภำยในพระท่ีนั่งทรงธรรมในงำนพิธีถวำยพระเพลิง 
พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  ณ ส ำนักช่ำงสิบหมู่กรมศิลปกร จังหวัดนครปฐม 

เยี่ยมชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม 
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        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เร่ือง ตามรอยพ่อผู้พอเพียง  
และงานแสดงกตเวทติาจติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2560 

     ในวันศุกร์ที่ 22 กันยำยน 2560  นำงผุสดี  เชำว์ไว  หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย พร้อมด้วยบุคลำกร 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  เข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำร เรื่อง ตำมรอยพ่อผู้พอเพียง เวลำ 09.30 น. 
ณ ห้องคชำธำร และได้เข้ำร่วมงำนแสดงกตเวทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2560 เวลำ 11.30 น. 
ณ หอประชุมบัวสวรรค์  

งานแถลงข่าวการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 

     ในวันพุธที่ 27 กันยำยน 2560  นำงผุสดี  เชำว์ไว  หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำว 
กำรแข่งขันภำษำญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2560 ชิงถ้วยพระรำชทำน 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และทุนกำรศึกษำพระพรหมมังคลำจำรย์  ณ ห้องคชำธำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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หน้า  5 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  3  พฤศจิกายน  2560  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

  9  พฤสจิกายน  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพนัธแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 14 พฤศจิกายน 2560   จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 27 พฤศจิกายน  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 

15  กันยายน 2560 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

28  กันยายน 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 3   ตุลาคม 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมใหก้บัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

10  ตุลาคม  2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 

 อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
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เดือน  ตุลาคม 2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
   1 2 3 4 
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เดือน  พฤศิกายน 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
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  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 9/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคำรที่ 22  สิงหำคม  2560 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ          พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย      หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย     ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  กองบรรณาธิการ           ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสำย 5  ต ำบลศำลำยำ    

   หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                นำงสำวกนกพร  วิมลตระกูล       อ ำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

   นำงสำวดวงพร  ประทุมแก้ว                        โทรศัพท์ / โทรสำร  0 2441 6023  

   นำงสำวกนกพร  วิมลตระกูล            เว็บไซต์  http://rcouncil2.rmutr.ac.th/ 

   นำงสำวพัทรียำ   สุขประเสริฐ           อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

    

ข่าวแจ้งเวียน 
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