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ระเบียบวาระการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ครั้งท่ี  1/๒๕61 
วันจันทร&ท่ี  12  กุมภาพันธ&  ๒๕61  เวลา 10.๐๐ น. 

ณ ห,องประชุม  ช้ัน 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร ๓๖)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

  หน,า

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่องท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 1 
 ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
  (1) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 2 
  (2) รายงานผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 3 
(เพ่ิมเติม)  (3) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหน#งบริหาร (เล;มเพิ่มเติม) 

(เพ่ิมเติม)  (4) การเข าร#วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป, พ.ศ. 2560 (เล;มเพิ่มเติม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/๒๕60 วันท่ี 8 ธันวาคม  ๒๕60 13 
  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(ลับ) 2.2 รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งท่ี 11/๒๕60 วันท่ี 8 ธันวาคม ๒๕60 (เล;มลับ)
  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.๑ รายงานความก,าวหน,าการดําเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 28 
  (พลเอกวิชา  ศิริธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ)  
(เพ่ิมเติม) 3.2 รายงานผลการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาในต;างประเทศ (เล;มเพิ่มเติม) 

  (อาจารย2 ดร.จักรพันธุ2  วงษ2พา  ผู ช#วยอธิการบดี)  
 3.3 รายงานข,อหารือการเบิกจ;ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน 

ท่ีใช,เปDนค;าใช,จ;ายบุคลากร 
40 

  (รองศาสตราจารย2 ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ<ายบริหาร)  
(เพ่ิมเติม) 3.4 รายงานผลการใช,จ;ายงบประมาณ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใช,จ;ายงบประมาณ ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 
(เล;มเพิ่มเติม) 

  (นายณัฐ  ทานตวณิช  รักษาการผู อํานวยการกองนโยบายและแผน)  
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  หน,า
(เพ่ิมเติม) 3.5 การพิจารณาแก,ไขและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 5.2 การพิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมการศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

(เล;มเพิ่มเติม) 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  

(เพ่ิมเติม) 3.6 รายงานการดําเนินงานโครงการจัดหารายได,สมทบกองทุนการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(เล;มเพิ่มเติม) 

  (นายเมธี  จึงสงวนสิทธิ์  ประธานกรรมการส#งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องหารือเชิงนโยบาย  

 4.๑ การ Re-profile คณะกรรมการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 47 
  (ดร.สวัสด์ิ  อุดมโภชน2  นายกสภามหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 ๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให,ปริญญา ประจําปFการศึกษา ๒๕60 56 
  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
 5.2 การพิจารณาแก,ไขรายช่ืออาจารย&ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย& หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
59 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
 5.3 การพิจารณาแก,ไขรายช่ืออาจารย&ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
62 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
 5.4 การพิจารณาแก,ไขรายช่ืออาจารย&ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
66 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
 5.5 การพิจารณา (ร;าง) แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)  

ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
70 

  (นายณัฐ  ทานตวณิช  รักษาการผู อํานวยการกองนโยบายและแผน)  
 5.6 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได,อ่ืนเพ่ือทูลเกล,าฯ 

ถวายแด;พระเจ,าหลานเธอ พระองค&เจ,าพัชรกิติยาภา 
72 

  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
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  หน,า
 5.7 การพิจารณา (ร;าง) ค;าเป_าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปFการศึกษา ๒๕60 
75 

  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.8 การพิจารณาแต;งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพ่ิมเติม) 77 
  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.9 การพิจารณาแต;งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู,อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

(เพ่ิมเติม) 
84 

  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.10 การพิจารณาแต;งตั้งท่ีปรึกษาฝaายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี 100 
  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.11 การพิจารณารายงานผลการประเมินบุคคลเพ่ือแต;งตั้งให,ดํารงตําแหน;ง 

ประเภทผู,บริหาร ระดับผู,อํานวยการกองหรือเทียบเท;า 
ตําแหน;งผู,อํานวยการกองบริการการศึกษา 

102 

  (รองศาสตราจารย2 ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ<ายบริหาร)  
 5.12 การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 อัตรา 

ตําแหน;งอาจารย& สังกัดคณะครุศาสตร& 
106 

  (รองศาสตราจารย2 ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ<ายบริหาร)  
(ลับ) 5.13 การพิจารณาแต;งตั้งผู,ดํารงตําแหน;งทางวิชาการ 

ระดับรองศาสตราจารย& จํานวน 1 ราย 
(เล;มลับ) 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
(ลับ) 5.14 การพิจารณาแต;งตั้งผู,ดํารงตําแหน;งทางวิชาการ 

ระดับผู,ช;วยศาสตราจารย& จํานวน 5 ราย 
(เล;มลับ) 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
(ลับ) 5.15 การพิจารณาเปล่ียนแปลงสาขาวิชาเพ่ือแต;งตั้งผู,ดํารงตําแหน;งทางวิชาการ 

ระดับผู,ช;วยศาสตราจารย& จํานวน 1 ราย 
(เล;มลับ) 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
(ลับ) 5.16 การพิจารณาผลการประเมินเพ่ือแต;งตั้งผู,ดํารงตําแหน;งทางวิชาการ 

ระดับผู,ช;วยศาสตราจารย& จํานวน 2 ราย 
(เล;มลับ) 

  (รองศาสตราจารย2พอพันธ2  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการ)  
(เพ่ิมเติม) 5.17 การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจ,างช่ัวคราว จํานวน 3 อัตรา (เล;มเพิ่มเติม) 

  (รองศาสตราจารย2 ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ<ายบริหาร)  
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  หน,า

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 
 6.1 กําหนดการประชุมครั้งต;อไป 114 
  (อาจารย2นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ ามี) 118 

************************************ 


