
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์ 

จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

วิสัยทัศน์(Vision)  

WWW.RCOUNCIL.RMUTR.AC.TH 

"รองรับและสนับสนุนสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง และมีประสิทธภิาพ" 

พันธกิจ(Mission)  

 1.  เพ่ือรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและให้บริการข้อมลู 
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 3.  เป็นหน่วยประสานงานติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
สู่มหาวิทยาลัยและประชาคมและจากมหาวิทยาลัยและประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย 

แนะน าบุคลากรใหม่ 

นางสาวกนกพร    วิมลตระกูล 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 2116 

ปฏิบัติหน้าท่ีรบัผิดชอบในงานบรหิารทั่วไป ท่ีเกี่ยวกับงานด้านธรุการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงิน/งบประมาณ งานบุคลากร งานประชาสมัพันธ์   

และงานประกันคุณภาพภายใน   

  สารบัญ                 หน้า 

สาระน่ารู ้      2 
การด าเนินงาน               3  
ข่าวประชาสัมพันธ์          6 
ข่าวแจ้งเวียน                 6 
ข่าวกิจกรรม                   7 

http://rcouncil.rmutr.ac.th/?page_id=263


ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

สาระน่ารู้ 

หน้า  2 

ขั้นตอนปฏิบัติงานการประชุม 
                     งานการประชุม หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดงานประชุมสภามหาวิทยาลัยและงานประชุมอ่ืน 
ตามพันธกิจ การติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง 
พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม ถอดความคิดเห็นของที่ประชุม สรุป ย่อเรื่อง 
เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าท่ี ค้นหา ติดตามและท าลาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ได้แก่ 
เพ่ือหาข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ วิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติ ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาตัดสินใจก าหนดนโยบาย/ 
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติหรือข้อตกลง สร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นต้น แบ่งเป็น ๓ งาน ดังนี้  
                   ๑. งานเอกสารการประชุม  

                   ๒. งานจัดการประชุม  

                   ๓. งานบันทึกการประชุม  
 
                   ๑. งานเอกสารการประชุม  
                   ด าเนินการขั้นตอนปฏิบัติงานก่อนจัดการประชุมเม่ือมีการก าหนดวันเวลาและสถานที่จัดการประชุม 
เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  
   ๑) ออกหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องส่งต้นเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  
       และจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
   ๒) รับเรื่องและเอกสารประกอบเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  
   ๓) ตรวจความเรียบร้อยของเอกสารประกอบเรื่อง ประเด็นน าเสนอและข้อมูลอ้างอิง ว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่   
       หากไม่ครบถ้วนถูกต้องให้ด าเนินการส่งคืนต้นเรื่องปรับปรุง/แก้ไข  
   ๔) น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการน าเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  
   ๕) รวบรวมเรื่องและด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม  
   ๖) น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจัดท าส าเนาระเบียบวาระการประชุมและ 
       เอกสารประกอบการประชุม  
   ๗) ออกหนังสือขอใช้ห้องประชุมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  
   ๘) ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ก าหนดพร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุม  
       ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย ๗ วัน  
   ๙) ออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ก าหนด  
   ๑๐) จัดเก็บข้อมูลต้นฉบับเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด  
   ๑๑) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลจ าเป็นส าหรับกรรมการระหว่างการประชุม  
   ๑๒) สิ้นสุดการด าเนินงาน “เอกสารการประชุม”  
ท่ีมา :  http://www.council.rbru.ac.th/manualSecretary/step_meeting.pdf 

        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



หน้า  3         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  วันที่ 23  มิถุนายน 2559  

          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์   ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ในโครงการประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การบริหารงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ                  
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จงัหวัดเชียงราย  

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

โครงการประชุมเพือ่ทบทวนการด าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์  
                                     ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559  ณ  จังหวัดเชียงราย 



        จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 24  มิถุนายน 2559 (ช่วงเช้า)      

หน้า  4 

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  ประชุมทบทวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 
ในโครงการประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  และประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่ 6/2559   
ณ  โรงแรม ดิอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเก้ิล   จังหวัดเชียงราย  



หน้า  5         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ช่วงบ่าย) 

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

          คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประชุมปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชนเชียงแสน 
โดยมีคุณรชต  อินทรีย์ยงค์  ผู้น าชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล  เรื่อง  GMS  ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ น าศึกษาวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ าโขง  
ณ  โรงแรมดิอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล  และ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 



หน้า  6            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

  4  กรกฎาคม  2559  ก าหนดสง่ระเบียบวาระ  

12  กรกฎาคม  2559  ส่งศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

14 กรกฎาคม  2559  จัดส่งเอกสารการประชุม  

26  กรกฎาคม  2559  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2559 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2559 

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2559 

สามารถ Download ได้ที่  Rcouncil.rmutr.ac.th หัวข้อ “สรุปมติการประชุมสภาฯ” 

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  กรกฎาคม  2559 

* สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2559 

  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 

ข่าวแจ้งเวยีน 



ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

หน้า  7 

กิจกรรม  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 
6 มิถุนายน 2559 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 7  ณ หอประชุมบัวสวรรค ์

(1,500 ท่ีนั่ง) 
นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

9 มิถุนายน 2559 - โครงการเฉลิมพระเกียรตสิถาบนัพระมหากษตัริย์ : 
ฉลองสิรริาชสมบตัิครบ 70 ปี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 
(1,500 ท่ีนั่ง) 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ของส านักงานอธิการบดี    
ณ ห้องไอยรา ส านักงานอธิการบดี 

นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 

20 มิถุนายน 2559 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ของส านักงานอธิการบดี   
ณ ห้องไอยรา ส านักงานอธิการบดี 

นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

การประชุม เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

13 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอรายงานผลการศึกษาดูงาน 
ณ ห้องคชาธาร 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 

15 มิถุนายน 2559 ประชุมอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่นเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ  ครั้งที่ 1/2559    
ณ  ห้องประชุมคเชนทร์  ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

การอบรม/สัมมนา เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 

1 มิถุนายน 2559 ฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์ระดับพืน้ฐาน    
ณ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ห้อง  RMUTR IT Academy   

นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 



หน้า  8            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7  ณ หอประชุมบัวสวรรค์   
(1,500 ที่นั่ง) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
เป็นประธานในพิธีเปิด 

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ : 
                                                       ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  

             นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ :  
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  และได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช        
ณ  หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

งานวันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งท่ี 7  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93


หน้า  9            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

                         เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 20 มิถุนายน  2559  นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้  
ของส านักงานอธิการบดี  ณ  ห้องไอยรา  ส านักงานอธิการบดี 

ฉบับเดือน  มิถุนายน  2559 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ของส านักงานอธิการบดี    

   ที่ปรึกษา-บรรณาธกิาร       พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์       นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี       ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

   กองบรรณาธกิาร        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 

   นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 


