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สาระน่ารู้ 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (ต่อ) 

   6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรบัรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปญัหา/ประเด็นทีส่ าคัญทีเ่กี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญัหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นส่วนการพฒันา  
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
  การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกจิจากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบรหิารส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชน 
ด าเนินการแทน โดยมอีิสระตามสมควร รวมถงึการมอบอ านาจและความรบัผิดชอบใน
การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุง่เน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารต่อผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรงุกระบวนการ และเพิ่มผลิต
ภาพ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  



ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 

หน้า  2         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

สาระน่ารู้ (ต่อ) 

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

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law ) 

 การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
 การได้รับการปฏิบัติและไดร้ับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดย ไม่มีการแบง่แยกด้าน ชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพือ่หา
ข้อคิดเห็นจากกลุม่บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรง ซึง่ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  



หน้า  3         จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559  เมือ่วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ  ห้องคเชนทร์ 
ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในการประชุม 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559   

การด าเนินงาน 



หน้า  4 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  6  มกราคม  2560  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

12  มกราคม  2560  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท ารูปเล่ม  

17  มกราคม  2560  จัดส่งเอกสารการประชุม  

24  มกราคม  2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

  สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์  พ.ศ. 2559 

สามารถ Download ได้ที่  Rcouncil2.rmutr.ac.th หัวข้อ “สรุปมติการประชุมสภาฯ” 

*สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คร้ังที ่10/2559 เม่ือวันอังคารที ่25 ตุลาคม  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  มกราคม 2560 

ข่าวแจ้งเวียน 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

  2 ธันวาคม  2559  ก าหนดส่งระเบียบวาระ  

 8  ธันวาคม  2559  ส่งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดท 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  ธนัวาคม 2559 



หน้า  5 

ประชุม  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียด ผู้เข้าร่วม 

10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมร่วมบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2558 
ณ  ห้องคเชนทร์  

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

15 พฤศจิกายน 2559 ประชุมพิจารณากระบวนการด าเนินงานสรรหาผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย  ณ ห้องหัสดิน 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 

17 พฤศจิกายน 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11   ณ ห้องไอยรา 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมในการจัดการแข่งขัน 
ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11   ณ ห้องประชุม 2 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

28 พฤศจิกายน 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อการบริหารองค์กร   ณ ห้องคเชนทร์ 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

30 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจ าปี 2559 
ณ  ห้องไอยรา 

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ข่าวกิจกรรม 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 



วัน  เดือน  ป ี รายละเอียด                                            ผู้เข้าร่วม 

4 พฤศจิกายน 2559 พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2559 
ณ  ห้องคชาธาร 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

5 พฤศจิกายน 2559 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2559 
ณ วัดช่องลม อารามหลวง ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

15 - 16 พฤศจิกายน 
2559 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาพงานกราฟฟิคและ 
ตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”   
ณ ห้องประชุม RMUTR  IT  ACADEMY   

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

19 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 
ณ ห้องคชาธาร 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

22 พฤศจิกายน 2559 รวมพลังแห่งความภักดี  หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางผุสดี  เชาว์ไว 
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว 
นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

30 พฤศจิกายน 2559 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 
“พหุวิทยาการในการด าเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน”   
ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

30 พฤศจิกายน 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 
ประจ าปีพุทธศักราช 2559   ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง  

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

กิจกรรม เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 

หน้า  6            จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 



หน้า  7 
           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรม 

             นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  พรอ้มด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีสมโภช 
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพทุธศักราช 2559  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องคชาธาร 

พิธีสมโภชผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ าปพีุทธศกัราช 2559 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 

ประชุมคณะกรรมการจดังานการแข่งขนัภาษาญี่ปุน่เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ฝ่ายปฏคิม) 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย   พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการจัดงานแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ที่ 11 (ฝ่ายปฏิคม)  โดยมี อาจารย์วัชรี จิวาลกัษณ์  
รองอธิการบดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม) เป็นประธานในการประชุม 



           จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน้า  8 

ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2559 

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดบันานาชาติ “พหุวิทยาการในการด าเนนิชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยนื” 

            นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ 
ระดับนานาชาติ “พหุวิทยาการในการด าเนินชีวิตและธุรกจิอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559   
ณ ห้องประชุม A508 ช้ัน 5 อาคารสิรินธร 

  ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ      พิสูจน์อักษร        เจ้าของ 

   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์       นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี        ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
  กองบรรณาธิการ        ผู้จัดท า             96  ม.3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลศาลายา    

   นางสาวกนกรัตน์  โพธ์ิศรี       นางสาวกนกพร  วมิลตระกูล       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   

mailto:rcouncil@rmutr.ac.th

