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การด าเนินงาน               3 
ข่าวประชาสัมพันธ์          4 
ข่าวประกาศ  4 
ข่าวแจ้งเวียน                 4 
ข่าวกิจกรรม                   5       การแบ่งภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน  ดังนี้  รับผิดชอบงาน 

ประมาณ  22  ภาระงาน  ทั้งนีอ้าจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า  ขึน้อยู่กับสภามหาวทิยาลัย 
มอบหมาย  แต่สามารถน ามาจดัรวมเป็นกลุ่มได้  8  ภาระงานหลัก  ดังนี้ 

          1.  จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
          2.  ติดตามผล การปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาฯ สรุปรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
          3.  ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภาฯ 
          4.  ฝ่ายเลขานุการ/ผูช้ว่ยเลขานุการ  คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ  
               มอบหมายและตดิตาม/รายงานการด าเนนิงานของคณะกรรมการแต่ละชุดน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
          5.  รวบรวม สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และวิเคราะห์ สงัเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา 
               ของสภามหาวิทยาลัย 
          6.  ประสานงานรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัยและ 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
          7.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและฐานข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
     ข้อมูลข่าวสารกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
          8.  เชื่อมโยงถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวทิยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยและ 
  ประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย 

http://rcouncil.rmutr.ac.th/?page_id=259


สาระน่ารู ้

หน้า  2         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 

 

ขั้นตอนปฏิบัติงานการประชุม (ตอนที่ ๒) 
                   ๒. งานจัดการประชุม  
                   การด าเนนิงานจัดการประชุมให้เป็นไปตามก าหนดการและวัตถุประสงค์การประชุมด้วยความเรียบร้อย  
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้  
๑) จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมทัง้หมดลงระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
๒) ประสานผู้รับผิดชอบงานห้องประชุมและเตรียมความพร้อมของสถานที่ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เครื่องปรับอากาศ   
    เครื่องบันทึกเสียงและวสัดุอุปกรณ์ห้องประชุม  
๓) ประสานงานการเงินของหนว่ยงานด าเนนิการและจดัท าเอกสารด้านการเงินเก่ียวกับการลงทะเบียนประชุม 
     และการเบิกค่าใช้จา่ยงานประชุม  
๔) ประสานงานการเงินของหนว่ยงานด าเนนิการและจดัท าเอกสารด้านการเดินทางไปราชการเก่ียวกับงานประชุม  
๕) ประสานงานและด าเนินการด้านอาหารและเครื่องดื่มการประชุม  
๖) ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม  
๗) ประสานการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม  
๘) ตรวจนับจ านวนกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแลว้แจ้งเลขานุการที่ประชุมรับทราบ  
    เพื่อเรียนเชิญประธานการประชุมกล่าวเปดิการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด  
๙) เปิดเคร่ืองบันทึกเสียงการประชุมเม่ือเลขานุการทีป่ระชุมเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม   
    พร้อมบันทึกเวลาเปิดประชมุ  
๑๐) ด าเนินการน าเสนอข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมด้วยระบบ งานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
๑๑) ด าเนินการจดบันทึกรายละเอียดการอภิปรายและข้อเสนอแนะ พร้อมมติที่ประชุม  
๑๒) ปิดเคร่ืองบันทึกเสียงการประชุมเม่ือประธานกล่าวปิดการประชุม พร้อมบนัทึกเวลาปิดประชุม  
๑๓) จัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และใช้เปน็ข้อมูลการจัดท าบนัทึกการประชุม  
๑๔) สิ้นสุดการด าเนนิงาน “จัดการประชุม”  
ที่มา  http://www.council.rbru.ac.th/manualSecretary/step_meeting.pdf 

 
 



หน้า  3         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          การประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559  ณ  ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมีบุคลากรสายวชิาการ จ านวน 3 ท่าน เข้ารับรางวลัส าหรับผู้ที่ได้ต าแหน่งทางวชิาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จากนายกสภามหาวิทยาลัย  ในวันดงักล่าว  ประกอบด้วย 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล       คล้ายนลิ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนัทรกานต์    สถาพรวจนา 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธสิิทธิ์    นุชเนตร 

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559   

การด าเนินงาน 



หน้า  4 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

  2  กนัยายน  2559  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

15  กันยายน  2559  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

20  กันยายน  2559  จัดส่งเอกสารการประชุม  

27  กันยายน  2559  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2559 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2559 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2559 

สามารถ Download ได้ที่  Rcouncil.rmutr.ac.th หัวข้อ “สรปุมติการประชุมสภาฯ” 
* สรุปมติการประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คร้ังที่ 6/2559  เมื่อวันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2559 

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 2559 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 

              *  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งการใช้อีเมลแอดเดรส rcouncil@rmutr.ac.th  เป็นช่องทางการสื่อสาร 
      อีกช่องทางหนึ่ง โดยมี นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล เป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศ 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2559 

  5 สิงหาคม  2559  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

11 สิงหาคม  2559  ส่งศูนยป์ระชาสัมพันธแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

16 สิงหาคม  2559  จัดส่งเอกสารการประชุม  

23  สิงหาคม  2559  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2559 

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 2559 

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th


หน้า  5 

กิจกรรม  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 
3 กรกฎาคม 2559 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 2 ณ พุทธมณฑล 
นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

5 กรกฎาคม 2559 ลงนามถวายพระพร  วางพานพุ่มดอกไมส้ด  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

13 กรกฎาคม 2559 โครงการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมพธิีบวงสรวงตั้งเสาเอก  
อาคารเรยีนและปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ  สถานท่ีก่อสรา้งอาคาร  มทร.รัตนโกสินทร์  

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร   วิมลตระกลู 

29 กรกฎาคม 2559 รับเกียรติบัตรผูผ้่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา 
ระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ รุ่นที่ 2   ณ  ห้อง A411 
อาคารสริินธร 

นางผุสดี  เชาวไ์ว 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 



หน้า  6 

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 

การประชุม เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

5 กรกฎาคม 2559 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งท่ี 4/2559 
ณ  ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
 

11 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็น 
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ กลุ่มย่อยที่ 5  ณ  ห้องประชุม 1  ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี  

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

12 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกีย่วข้องในการจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR)  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2558  ณ  ห้องประชุม 1  ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

14 กรกฎาคม 2559 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี 2559  ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี

22  กรกฎาคม 2559 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ        
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2557 (ช่วงเช้า) 
- ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  มทร.รัตนโกสินทร์  
  ครั้งท่ี 2/2559  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและ 
  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ช้ัน 2 อาคารสริินธร (ช่วงบ่าย) 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

27 กรกฎาคม 2559 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการ 
รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (ก.พ.ร.) ประจ าปีการศกึษา  
พ.ศ.2559  ณ  ห้องประชุม 1 ช้ัน  2  อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 
(แทนหัวหน้าหน่วยงาน) 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



หน้า  7 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 2  ณ  พุทธมณฑล  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 

เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 
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หน้า  8 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  ร่วมลงนามถวายพระพร  วางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ณ ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  วางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิธีบวงสรวงตั้งเสาเอก  : 
                                                        อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิธีบวงสรวงตั้งเสาเอก 
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  ณ  สถานที่ก่อสร้างอาคาร 



หน้า  9            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

                         นางผสุดี  เชาวไ์ว  เข้ารับเกียรติบัตรผู้ผา่นการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารฝึกอบรมหลักสูตร  
บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559   
ณ ห้อง A411  ชั้น 4 อาคารสริินธร 

พิธีรับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร   
       ฝึกอบรมหลักสูตรบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  รุ่นที่ 2  

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ      พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์       นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี        ส านักงานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  กองบรรณาธิการ        ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

   นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี       นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล       อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

   นางผุสดี  เชาว์ไว             โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2441 6023  และ 2116 

   นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว            เว็บไซต์  http://rcouncil.rmutr.ac.th/ 

   นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล            อีเมลแอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

ฉบับเดือน  กรกฎาคม  2559 
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