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ระเบียบวาระการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ครั้งท่ี  2/๒๕61 

วันจันทร'ท่ี  12  มีนาคม  ๒๕61  เวลา 13.๐๐ 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 
(เพ่ิมเติม)  (2) การตอบรับเป�นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร' (เล:มเพ่ิมเติม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕61 วันท่ี 12 กุมภาพันธ'  ๒๕61 3 
  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(ลับ) 2.2 รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งท่ี 1/๒๕61 วันท่ี 12 กุมภาพันธ'  ๒๕61 (เล:มลับ) 
  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.๑ รายงานความก+าวหน+าการดําเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 30 
  (พลเอกวิชา  ศิริธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ)  
 3.2 รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

(จําแนกยุทธศาสตร') 
33 

  (ผู0ช2วยศาสตราจารย' ดร.ปรียนันท'  สิทธิจินดาร'  รองอธิการบดีฝ6ายวางแผนและพัฒนา)  
(เพ่ิมเติม) 3.3 รายงานแผนดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(เล:มเพ่ิมเติม) 

  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องหารือเชิงนโยบาย 42 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให+ท่ีประชุมพิจารณา  

(แก+ไขเพ่ิมเติม) ๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให+ปริญญา ประจําป@การศึกษา ๒๕60 (เล:มเพ่ิมเติม) 

  (รองศาสตราจารย'พอพันธ'  สุทธิวัฒนะ  รองอธิการบดีฝ6ายวิชาการ)  
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  หน+า
 5.2 การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ประจําป@การศึกษา ๒๕60 
46 

  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.3 การพิจารณา (ร:าง) แผนบริหารความเส่ียง ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 62 
  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.4 การพิจารณา (ร:าง) แผนการจัดการความรู+ (Knowledge Management 

Action Plan) ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
70 

  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.5 การพิจารณาแต:งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) 81 
  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.6 การพิจารณาแต:งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

ประเภทผู+แทนคณบดี (เพ่ิมเติม) 
86 

  (รองศาสตราจารย' ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ6ายบริหาร)  
 5.7 การพิจารณา (ร:าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว:าด+วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 
93 

  (รองศาสตราจารย' ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ6ายบริหาร)  
 5.8 การพิจารณา (ร:าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง หลักเกณฑ' การพิจารณาการเปล่ียนสถานะลูกจ+างช่ัวคราว 
เปdนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

112 

  (รองศาสตราจารย' ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ6ายบริหาร)  
 5.9 การพิจารณา (ร:าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ'และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน:งพยาบาล พ.ศ. ... 
120 

  (รองศาสตราจารย' ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ6ายบริหาร)  
 5.10 การพิจารณา (ร:าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ'และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน:งวิศวกร 
และสถาปนิก พ.ศ. ... 

131 

  (รองศาสตราจารย' ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ6ายบริหาร)  
 5.11 การพิจารณา (ร:าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ'และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน:งนิติกร พ.ศ. ... 
147 

  (รองศาสตราจารย' ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก  รองอธิการบดีฝ6ายบริหาร)  
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  หน+า
(เพ่ิมเติม) 5.12 การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เล:มเพ่ิมเติม) 

  (ผู0ช2วยศาสตราจารย' ดร.ธันวา  จิตต'สงวน กรรมการติดตามฯ) 
(ผู0ช2วยศาสตราจารย'ศรชัย  เย็นเปรม กรรมการติดตามฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอให+ท่ีประชุมทราบ 
 6.1 กําหนดการประชุมครั้งต:อไป 165 
  (อาจารย'นคร  เผือกนําผล  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ0ามี) 169 

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


