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สาระน่ารู ้

หัวข้อระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้  (ตอนที่ 4 )  

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หมายถึง เร่ืองที่ประธานการประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว หากประธานการประชุมไม่มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบ ให้บันทึกข้อความว่า “-ไม่มี -”  
 ผู้น าเสนอ ได้แก่ ประธานในที่ประชุม  
 ประเด็นเสนอ ให้ใช้ค าวา่ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ  
 มติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า รับทราบ  

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม หมายถึง เร่ืองที่เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมคร้ังทีผ่่านมา   อาจให้พิจารณาทีละหน้ากรณไีม่ได้แจกเอกสารล่วงหน้าหรือพิจารณาทั้งฉบบั
กรณีแจกเอกสารล่วงหน้า หากมีผู้เสนอให้แก้ไข เลขานุการจะต้องบันทึกข้อความที่แก้ไขใหม่อย่างละเอียด 
และข้อความใหม่จะต้องปรากฏในรายงานการประชุมคร้ังใหม่ด้วย  
 ผู้น าเสนอ ได้แก่ เลขานุการในทีป่ระชุม  
 ประเด็นเสนอ ให้ใช้ค าวา่ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง  
 มติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า รับรองรายงานการประชุม      
                                         โดยไม่มีการแก้ไข/มีการแก้ไข ดังนี้ ...  

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง หมายถึง เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
เป็นการรายงานผลการปฏบิัติงาน ที่ได้รบัมอบหมายจากการพิจารณาของการ
ประชุมคร้ังก่อน โดยผู้น าเสนอรายงานผลงานหรือเรื่องราวส าคัญให้ที่ประชุมทราบ  
 ผู้น าเสนอ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ/ผูไ้ด้รับมอบหมายตามมติทีป่ระชมุ  
 ประเด็นเสนอ ให้ใช้ค าวา่ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบ  
 มติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า รับทราบ  



ฉบับเดือน  กันยายน 2559 

หน้า  2         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

สาระน่ารู้ (ตอ่) 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา หมายถึง เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเลขานุการ
จะต้องส่งข้อมูล ประกอบการพจิารณาและควรสรุปสาระส าคัญให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า ซึง่หัวข้อ
วาระทีน่ ามาพิจารณาต้องตั้งชื่อเรื่อง ให้กระชับ/ชัดเจนทุกเร่ือง เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องอ่านก็จะทราบทันทีวา่
เป็นเร่ืองใด ท าให้ประหยัดเวลาอ่าน และทีป่ระชุมอภิปราย ไดต้รงประเด็น ผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้น าเสนอรายงานผลงานหรือเรื่องราวส าคัญให้ที่ประชุมทราบ  
 ผู้น าเสนอ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชมุ/ผู้รับผิดชอบเร่ืองนั้น ๆ  
 ประเด็นเสนอ ให้ใช้ค าวา่ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ  
 มติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า อนุมัติ ... /อนุมัติ ดังนี้ ๑. ... ๒. ... /เห็นชอบ .../ เห็นชอบ ดังนี้ ๑. 
... ๒. ... /รับทราบ ก็ได้   (มติตอ้งกระชับและชัดเจนวา่ อนุมัตหิรือไม่ มอบหมายใคร ท าอะไร  
ให้แล้วเสร็จเมื่อไร อย่างไร เป็นต้น)  

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชมุทราบ หมายถึง เร่ืองที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
น าเสนอเรื่องที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ  
             ผู้น าเสนอ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้รับผิดชอบเร่ืองนั้น ๆ  
             ประเด็นเสนอ ให้ใช้ค าว่า เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ  
             มติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า รับทราบ  

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) หมายถึง เร่ืองที่เร่งด่วนซึ่งผูน้ าเสนอ 
ไม่ได้แจ้งล่วงหนา้และไม่ไดบ้รรจุไว้ในวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
โดยที่ประธานหรือเลขานุการอาจอนุญาต  ให้น ามาพิจารณาในวาระที่ ๖  
เร่ืองอ่ืน ๆ ก็ได้  
      ผู้น าเสนอ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้รับผดิชอบเร่ืองนั้น ๆ  
      ประเด็นเสนอ ให้ใช้ค าวา่ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ/รับทราบ  
      มติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า อนุมัติ ... /อนุมัติ ดังนี้ ๑. ... ๒. ... /เห็นชอบ ... / 
เห็นชอบ ดังนี้ ๑. ... ๒. ... /รับทราบ  

ที่มา  http://www.council.rbru.ac.th/manualSecretary/step_meeting.pdf 



หน้า  3         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559  ณ  ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน  และมีบุคลากร 
สายวิชาการ จ านวน ๔ ท่าน เข้ารับรางวัลส าหรับผู้ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จากนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันดังกล่าว  

ฉบับเดือน  กันยายน 2559 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559   

การด าเนินงาน 



หน้า  4 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

  4  พฤศจิกายน  2559  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

11  พฤศจิกายน  2559  ส่งศูนยป์ระชาสัมพนัธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารปูเล่ม  

15  พฤศจิกายน  2559  จัดส่งเอกสารการประชุม  

22  พฤศจิกายน  2559  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2559 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2559 

  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2559 

สามารถ Download ได้ที่  Rcouncil2.rmutr.ac.th หัวข้อ “สรุปมติการประชุมสภาฯ” 
*สรุปมติการประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คร้ังที่ 8/2559 เม่ือวันอังคารที่ 23 สิงหาคม  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  พฤศจิกายน 2559 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  กันยายน 2559 

            ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งยกเลิกการใช้ชื่อเว็บไซต์   http://rcouncil.rmutr.ac.th 
และใช้ชื่อเว็บไซต์  http://rcouncil2.rmutr.ac.th   ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙  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. 
      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  ตุลาคม 2559 

ประกาศ 



หน้า  5 

กิจกรรม  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 

1 กันยายน 2559 การฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  
2557  ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี
นางผุสดี  เชาวไ์ว 

4 กันยายน 2559 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  
2557  ณ  มทร.ธัญบรุ ี

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี
นางผุสดี  เชาวไ์ว 

9  กันยายน  2559  พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ มทร.ธญับุรี (ช่วงเช้า) 

 งานเลี้ยงฉลองความยินดีบณัฑิตกติติมศักดิ์  
ประจ าปีการศึกษา 2557  จ านวน  9  ราย   

      ณ  โรงแรม รามา กาเด้นส์  กรุงเทพฯ (ช่วงบ่าย) 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 

15  กันยายน  2559 พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรยี์  
และพิธีวางพานพุ่ม  ณ  หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

16  กันยายน  2559  โครงการสัมมนาผู้บริหาร   ณ  ห้องประชุม A508  ช้ัน 5 
อาคารสริินธร (ช่วงเช้า) 

 งานมุทิตาจิตแดผู่้เกษียณอายรุาชการ  ประจ าปี 2559   
      ณ  ห้องคชาธาร  (ช่วงบ่าย) 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี   เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร   ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

26  กันยายน 2559 การตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  กันยายน 2559 



วัน  เดือน  ปี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน  ครั้งท่ี 5/2559  ณ  ห้องคเชนทร์ นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี

7  กันยายน  2559 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและต้อนรับโครงการ 
สัมมนาผู้บรหิาร (งานมุทิตาจิต)  ณ ห้องกาแฟ ช้ัน 1  
ส านักงานอธิการบด ี
 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 

13  กันยายน  2559 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  2/2559    
ณ  ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

 
 
 
 
14  กันยายน  2559 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  พิธีบวงสรวงอัญเชิญ 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวข้ึน 
ประดิษฐานพระบรมราชานสุาวรยี ์ และพิธีวางพานพุ่ม   
ณ  ห้องรับรอง 2 (ช่วงเช้า) 

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี
นางผุสดี  เชาวไ์ว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 
 

 ประชุมปรึกษาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เรือ่ง การสร้างทีมงานท่ีดี 
(กีฬาเชื่อมความสมัพันธ์ของบุคลากร) ณ ห้องคเชนทร์ 
(ช่วงบ่าย) 
 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกลู 
(แทนหัวหน้าหน่วยงาน) 

29  กันยายน  2559 ประชุมเตรียมความพร้อมการจดัการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น 
เพชรยอดมงกุฎ  ณ  ห้องคเชนทร ์

นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศร ี

การประชุม เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 

หน้า  6            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  กันยายน 2559 



หน้า  7 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์  และพิธีวางพานพุ่ม   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน  2559  ณ  หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 

พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                         ขึ้นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์  และพิธีวางพานพุ่ม   

ฉบับเดือน  กันยายน 2559 



ฉบับเดือน  กันยายน 2559 

หน้า  8 

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร (งานมุทิตาจิต)   

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร ณ ห้องประชุม A508  
  ณ อาคารสิรินธร (ช่วงเช้า) และงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559  ณ  ห้องคชาธาร  (ช่วงบ่าย)     
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน  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://rcouncil2.rmutr.ac.th/ 

   นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล            อีเมลแอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

