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สาระน่ารู ้

๓. งานบันทึกการประชุม (ตอนที่ 3) 
การบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม ให้ปฏิบัตดิังนี้  
              ๑. รายงานการประชุม หมายถึง ช่ือของคณะที่ประชุมการประชุมของคณะนั้น เช่น      
“รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานอบรมความรู้แก่พนักงาน” เป็นต้น  
              ๒. คร้ังท่ี หมายถึง ครั้งท่ีประชุมเป็นรายปีเริม่ครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงลาดับ 
ไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีปฏิทินที่ประชุม เมื่อข้ึนปีปฏิทินใหม่ใหเ้ริม่ครั้งที่ ๑ ใหม่เรียงไปตามลาดับ 
เช่น “คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕” หรือจะลงจ านวนครั้งท่ีประชุมทั้งหมดประกอบกับครั้งที่ประชุมเป็นรายปี 
ก็ได้ เช่น “คร้ังท่ี ๖๐-๑/๒๕๕๕” เป็นต้น  

              ๓. เมื่อ หมายถึง วันเดือนปีท่ีประชุม เช่น “วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙”  
              ๔. ณ หมายถึง สถานท่ีจัดการประชุม ให้ระบุชื่อหรือหมายเลขห้อง ช่ืออาคาร ช่ือหน่วยงานเจ้าของสถานท่ี      
เช่น  “ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ”  
              ๕. ผู้มาประชุม หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมโดยให้ลงช่ือและหรอืต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   
กรณี  ผูไ้ดร้ับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงาน  ให้ระบุว่าเป็นผู้แทนหน่วยงานใดพร้อมต าแหน่งในคณะประชุมหรือการประชุมนั้น    
กรณี   เป็นผูม้าประชุมแทน ให้ลงช่ือผู้มาประชุมแทน และลงท้ายว่าแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด  
              ๖. ผู้ไม่มาประชุม หมายถึง ผู้ไดร้ับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งไม่มาประชุมโดยใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งท่ี 
ได้รับแต่งตั้ง ระบุว่าผู้แทนจากหนว่ยงานใด พร้อมเหตผุลทีไ่มส่ามารถมาประชุม (ถ้าทราบ)  
              ๗. ผู้เข้าร่วมประชุม หมายถึง ผู้ที่ไม่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้ เข้าร่วมประชุม 
โดยให้ลงช่ือและหรือต าแหน่งผู้เขา้ร่วมประชุมและหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)  
              ๘. เร่ิมประชุมเวลา หมายถึง เวลาที่ประธานกล่าวเปิดประชุม เช่น “เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.” 
การเขียนตัวเลขเวลาต้องเขียน ๐๙.๐๐ น. ไม่ใช่ ๙.๐๐ น.  
              ๙. ข้อความ หมายถึง บันทึกข้อความที่ประชุม บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผูเ้ข้าร่วมประชุม  
และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ การบันทึกรายละเอียดทุกค าพูดของกรรมการ หรือผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคน และมติที่ประชุม 
การบันทึกย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญของกรรมการหรือผูเ้ข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลน าไปสู่มติของที่ประชุม  พร้อมกับมติที่ประชุม 
และการบันทึกแต่เหตุผลกับมติทีป่ระชุมซึ่งจะปฏิบัตโิดยวิธีใดนั้นให้ที่ประชุม หรือประธานและ/เลขานุการของที่ประชุมเป็นผู้ก าหนด 
โดยปกติใหเ้ริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุมกับมติที่ประชุมแต่ละเรื่อง โดยให้เรยีงล าดับตามระเบียบวาระการประชุม 
ที่มา http://www.council.rbru.ac.th/manualSecretary/step_meeting.pdf 

 
 



หน้า  2         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          การประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559  ณ  ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมีพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

ฉบับเดือน  สิงหาคม 2559 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559   

การด าเนินงาน 



หน้า  3 
           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 7/2559 เม่ือวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2559 
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เดือน  กันยายน 2559 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  สิงหาคม 2559 

            *หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย  ให้ใช้เลขอาราบิกในการพิมพ์หน้า 
วาระการประชุมตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ  ยกเว้น  หนังสือราชการให้ใช้เลขไทยคงเดิม   
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน กันยายน  2559  เป็นต้นไป 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2559 

  7 ตุลาคม  2559  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

14 ตุลาคม  2559  ส่งศูนยป์ระชาสัมพันธแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารปูเล่ม  

18 ตุลาคม  2559  จัดส่งเอกสารการประชุม  

25  ตุลาคม  2559  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2559 

 อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. 
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เดือน  ตุลาคม 2559 

ประกาศ 



หน้า  4 

กิจกรรม  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 
9 สิงหาคม  2559 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิถาบันพระมหากษตัริย์                 

(84 พรรษา มหาราชินี)    ณ  หอประชุมบัวสวรรค์ 
นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

10  สิงหาคม  2559 พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ 
ครั้งท่ี 1  เรื่อง นวัตกรรมอาคาร  2559   
ณ  โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด ์ จังหวัดนครปฐม 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี
นางผุสดี  เชาวไ์ว 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  สิงหาคม 2559 

การประชุม เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

3   สิงหาคม  2559 ประชุม เรื่อง การเตรยีมความพรอ้มในการปรับเปลี่ยน 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ณ  ห้องคชาธาร 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร   วิมลตระกลู 
 

8   สิงหาคม  2559 ประชุมเพื่อตดิตามการด าเนินงานจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน 
พระราชทาน  ประจ าปีพุทธศักราช  2559  ณ  ห้องคเชนทร์ 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

10 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  1/2559 
ณ  ห้องหัสดิน 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

19  สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกติติมศักดิ์  
ประจ าปีการศึกษา 2557  ณ  หอ้งหัสดิน 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 



หน้า  5 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าประชุม  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  2559  ณ  ห้องคชาธาร 

ประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   

ฉบับเดือน  สิงหาคม 2559 



ฉบับเดือน  สิงหาคม 2559 

หน้า  6 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  (84 พรรษา มหาราชินี)     

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์                 
(84 พรรษา มหาราชินี)    เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2559  ณ  หอประชุมบัวสวรรค์ 



หน้า  7            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

                         นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  และ  นางผุสดี  เชาว์ไว  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1  เรื่อง นวัตกรรมอาคาร  2559  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559  ณ  โรงแรมไมด้า 
ทวารวดี  แกรนด์   จังหวัดนครปฐม 

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1  เรื่อง นวัตกรรมอาคาร  2559   

  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  สิงหาคม 2559 

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

