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สาระน่ารู ้

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

      หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)   
หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก  
      เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการก าหนดความหมายส าคัญของ 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
          ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
              การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี 
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร 
ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  



ฉบับเดือน  ตุลาคม  2559 

หน้า  2         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

สาระน่ารู้ (ตอ่) 

ที่มา : คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) โดยส านักงาน ก.พ.ร.  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   
       การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง 
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย  
และมีความแตกต่าง  

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
           การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับ 
ที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
    กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
ได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้  



หน้า  3         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          การประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  ณ  ห้องประชุม สนบน. 
พื้นที่บพติรพิมุข จักรวรรดิ  กรุงเทพฯ  ในการนี้ ผศ.ศิวะ วสนุธราภิวัฒก์  อธิการบดี  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ได้แสดงความยินดี  แดพ่ลเอกจรัล  กุลละวณชิย์  เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงแต่งตั้ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง 

ฉบับเดือน  ตุลาคม  2559 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559   

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 9/2559 เม่ือวันอังคารที่ 27 กันยายน  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  ตุลาคม  2559 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

  2 ธนัวาคม  2559  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

 8  ธันวาคม  2559  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจดัท ารูปเล่ม  

13 ธันวาคม  2559  จัดส่งเอกสารการประชุม  

20 ธันวาคม  2559  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

 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  ธันวาคม 2559 

ประกาศ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เพ่ือเผยแพร่     
กิจกรรมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  
                                      rcouncil2.rmutr.ac.th หัวข้อ “ปฏิทินการประชุมสภาฯ” 



หน้า  5 

ประชุม  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 

7 ตุลาคม 2559 ประชุมหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ณ ห้องหัสดิน 
 

นางสาวกนกรัตน์    โพธ์ิศร ี
นางผุสดี               เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร       ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร      วิมลตระกูล 
 

11 ตลุาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ครั้งท่ี 2/2559 
ณ ห้องประชุม 2 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี

 
 
17 ตลุาคม 2559 

ประชุมเพื่อตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดพิธ ี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2559 
ณ ห้องประชุม 1 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี

 ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนเอกสารรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาฯ   
ณ ห้องหัสดิน 

นางผุสดี   เชาว์ไว 

20 ตลุาคม 2559 ประชุมผูดู้แลเว็บไซต์   ณ ห้องประชุม RMUTR IT Academy 
ช้ัน 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นางสาวกนกพร   วิมลตระกลู 

21 ตลุาคม 2559 
 
 
 

- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคณุสมบัติของผู้เสนอราคาหรือ 
  ผู้เสนองานท่ีมีประโยชน์ร่วมกัน (ช่วงเช้า)  ณ กองคลัง 
- คณะกรรมการฯ เปิดซองใบเสนอราคา (ช่วงบ่าย)  ณ กองคลัง 
 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี

31 ตลุาคม  2559 ประชุมเตรียมความพร้อมการจดัการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 2/2559  ณ ห้องคเชนทร์ 

นางผุสดี   เชาว์ไว 
แทนหัวหน้าส านักงาน 
 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  ตุลาคม  2559 



วัน  เดือน  ปี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

13 ตลุาคม 2559 โครงการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมพธิีบวงสรวงตั้งเสาเอก 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลมิพระเกียรต ิ
ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี              เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร      ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร      วิมลตระกูล 
 

18 ตลุาคม 2559 พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมพิล 
อดุลยเดช   ณ  หอประชุมบัวสวรรค์ 
 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี              เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร      ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร      วิมลตระกูล 
 

23 ตลุาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
ณ  ลานพระบรมรูป  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
อาคารส านักงานอธิการบด ี

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี              เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร      ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร      วิมลตระกูล 

27 ตลุาคม 2559 พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (ปัณรสมวาร 15 วัน)   
ณ หอประชุมบัวสวรรค ์
 

นางสาวกนกรัตน์   โพธิ์ศร ี
นางผุสดี              เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร      ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร      วิมลตระกูล 

กิจกรรม เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

หน้า  6            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  ตุลาคม  2559 



หน้า  7 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

  นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมหน่วยงานภายใต้ 
การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยและส านักงานนิติการ 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559  ณ ห้องหัสดิน  โดยมี อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์  รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประธานในการประชุม 

ประชุมหน่วยงานภายใตก้ารก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  ตุลาคม  2559 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพิธีบวงสรวงตัง้เสาเอก อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย   พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พิธีบวงสรวงตั้งเสาเอก   อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559   
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน้า  8 

ฉบับเดือน  ตุลาคม  2559 

พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทศิถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล 
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559   ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 
และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ ลานพระบรมรูป 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ส านักงานอธิการบดี 
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พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปัณรสมวาร 15 วัน) 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี  พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่ พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปัณรสมวาร  15 วัน)  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ 
หอประชุมบัวสวรรค์  

  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            อีเมล์แอดเดรส  rcouncil@rmutr.ac.th   
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