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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11 /2560 
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3  
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประธานในการประชุม 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์



ฉบับเดือน  ตุลาคม  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้แสดงความยินดี 
พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 3 ราย คือ 
     1.  ผศ.มัณฑนา       เทยีมทัด              สาขาภาษาไทย                   คณะศิลปศาสตร์ 
     2.  ผศ.ณัฐปคัลภภ์   กิตติสุนทรพิศาล     สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
     3.  ผศ.ธัญญ์ชลิตา    สิทธิ์ภูรินทร์กุล      สาขาวิชาทัศนศิลป์               วิทยาลัยเพาะช่าง 



ฉบับเดือน  ตุลาคม  2560 

หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560  ส านักงานสภามหาวทิยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 12/2560 (เพ่ือแต่งตั้งรองอธิการบดี)  ณ ห้องประชุมคเชนทร์  ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี   
โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 



ฉบับเดือน  ตุลาคม  2560 

หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

งานกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 

     ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ปฏิบัติหน้าที่ในงานกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช  
2560  ณ วัดบัวงาม  ต าบลบัวงาม  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

การบรรยายการรณรงค์ปลูกจิตส านกึการใช้พลังงาน 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว และนางสาวกนกพร  วิมลตระกูล  
บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการบรรยายการรณรงค์ปลูกจิตส านึกการใช้พลังงาน  
โดยวิทยากรจากกระทรวงพลังงาน  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10301 



ฉบับเดือน  ตุลาคม  2560 

หน้า  5 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 
เร่ือง การจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 

     ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วม 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPex   ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 

     ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เรื่อง การจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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หน้า  6 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  3  พฤศจิกายน  2560  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

  9  พฤศจิกายน  2560  ส่งเอกสารเข้าศูนย์ประชาสัมพนัธแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 14 พฤศจิกายน 2560   จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 27 พฤศจิกายน  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14/2560 (สัญจร) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 

 1   ธันวาคม 2560 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 6   ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

 12  ธันวาคม 2560 จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

19   ธันวาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 

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  ธันวาคม 2560 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 

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 23 25 

26 27 28 29 30   

เดือน  พฤศิกายน 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ ์



หน้า  7 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  ตุลาคม  2560 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 10/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่ 26  กันยายน  2560 

  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  

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

   นางสาวพัทรียา   สุขประเสริฐ          อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

    

ข่าวแจ้งเวียน 

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 11/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่ 10  ตุลาคม  2560 

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

