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การด าเนินงาน 

     ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2560 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (เพื่อแต่งตั้งรองอธิการบดี) 
ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3   อาคารส านักงานอธิการบดี   
โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  2 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร(รองอธิการบดี) 

   ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมเลือกกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร(รองอธิการบดี)  ณ ห้องประชุมหัสดิน  ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  
โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธาภวิัฒก์  อธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  3 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(สัญจร) ครั้งที่ 14/2560  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ าบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี    
โดยมี พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 (สัญจร) 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  4 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

     ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีซ้อมรับ 
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2559  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  5 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้อธิการบดี 

     ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย อัญเชิญประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอิการบดี ผศ.ศิวะ  วุสุนธราภิวัฒก์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในงานพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ณ ห้องคชาธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  6 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

         ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าการศึกษา 2559   
โดยมีพลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารรับเสด็จ  ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พิธีพระราชทานปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2559 



     ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้ร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  ณ  อมตลันตา  รีสอร์ท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  7 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

งานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตตมิศกัดิ์  ประจ าปกีารศึกษา 2559 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  8 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ส ารวจสถานที่เพ่ือเตรียมจัดโครงการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

         ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560  พลเอก จรัล  กุลวะณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์  รองธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากร ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ดูสถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการจัดโครงการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  9 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 

     ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560  นางผุสดี เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน 
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ  ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้อธิการบดี 

     ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  ห้วหน้าส านักงานสภามหาวทิยาลัย พร้อมด้วย 
บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ณ ห้องคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  10 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2559 

     ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย 
บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างทีมงานที่ดี  ณ สนามกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เร่ือง การสร้างทีมงานที่ดี 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  นางผุสดี  เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวดวงพร  
ประทุมแก้ว  บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
2559  ณ ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

หน้า  11 
        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  3  มกราคม  2561  วันสิ้นสดุการส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

  10 มกราคม 2561  ส่งเอกสารเข้าศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพมิพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

 12 มกรคม 2561   จัดส่งเอกสารการประชุมให้กบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 19 - 21 มกราคม  2561  โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวทิยาลัยและ 

                                    การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 

 1   ธันวาคม 2560 วันสิ้นสดุส่งระเบียบวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 

 7   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 24 25 26 27 

28 29 30 31    

เดือน  มกราคม 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ ์



หน้า  12 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2560 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2560 

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

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 11/2560  
                                                                          เมื่อวันอังคารที่  10 ตุลาคม  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/ 

                  อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

    

ข่าวแจ้งเวียน 

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

