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ระเบียบวาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งท่ี 1/๒๕62 
วันจันทร'ท่ี  21  มกราคม  ๒๕62  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  
(ลับ)  ๑) การแจ	งผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได	 ป�งบประมาณ 2559      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
1 

  ๒) การยื่นบัญชีทรัพย/สินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4 

  ๓) การลาออกจากตําแหน2งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู	ทรงคุณวุฒิ 18 
  ๔) ขอแสดงความเสียใจและไว	อาลัยต2อการสูญเสีย                       

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู	ทรงคุณวุฒิ 
20 

 ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ  
  ๑) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 22 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/๒๕61  

วันท่ี  3  ธันวาคม  ๒๕61 
23 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(ลับ) 2.2 รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งท่ี 11/๒๕61  

วันท่ี  3  ธันวาคม  ๒๕61 
54 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 สรุปผลการลงมติวาระท่ี 5.4 การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลัง 

และรายละเอียดค>าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร' 

59 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 3.2 การดําเนินการให�ได�มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย 79 
  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 3.3 การดําเนินการให�ได�มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  

(แทน นายแพทย#วิวัฒน#  สุรพรสวัสดิ์) 
84 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
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  หน+า 
 3.4 การดําเนินการให�ได�มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย#ประจํา  

(แทน อาจารย#กรณ#ปภพ รัตนวิจิตร) 
89 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 3.5 การดําเนินงานสรรหาผู+อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 97 
  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(แก+ไขเพิ่มเติม) 3.6 การดําเนินงานศนูย'วิจัยและถ>ายทอดเทคโนโลยีแก>งหางแมว เล>มเพ่ิมเติม 
  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
(เพ่ิมเติม) 
 

3.7 รายงานการดําเนินโครงการว่ิงและปFGนจักรยาน  
“race on the moon chanthaburi run and ride 2019” 

เล>มเพ่ิมเติม 

  (นายเมธี จึงสงวนสิทธิ์ ประธานกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องหารือเชิงนโยบาย 112 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให+ท่ีประชุมพิจารณา  

 ๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให+ปริญญา ประจําปYการศึกษา ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) 113 
  (ผู	ช2วยศาสตราจารย/ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ/  ผู	ช2วยอธิการบดี)  
 5.2 การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจําปYงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖1 (รอบ 12 เดือน) 
117 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.3 การพิจารณา (ร>าง) แผนการจัดการความรู+  

(Knowledge Management Action Plan) ปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
132 

  (ผู	ช2วยศาสตราจารย/ ดร.ปรียนันท/ สิทธิจินดาร/ รองอธิการบดีฝ@ายวางแผนฯ)  
 5.4 การพิจารณาแผนธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร' ประจําป/ 2562 136 
  (อาจารย/ ดร.ปาหนัน  กนกวงศ/นุวัฒน/ ผู	ช2วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร/)  
 5.5 การพิจารณา (ร>าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
139 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.6 การพิจารณา (ร>าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย การเก็บค>าธรรมเนียมการทดสอบการประเมินความรู+ 
และทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปfนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

154 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.7 การพิจารณา (ร>าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย การเก็บเงินบํารุงการศึกษา และค>าบริการสําหรับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

164 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
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  หน+า 
 5.8 การพิจารณา (ร>าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ... 
178 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.9 การพิจารณา (ร>าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง การแบ>งส>วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

196 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.10 การพิจารณา (ร>าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย การจัดตั้งกองทุนของมหาวิทยาลัย ส>วนราชการ  
หรือส>วนงานภายใน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

213 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.11 การพิจารณา (ร>าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง กองทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ... 
230 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.12 การพิจารณา (ร>าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เรื่อง กองทุนคณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี พ.ศ. ... 
244 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.13 การพิจารณา (ร>าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย หลักเกณฑ'และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ'และการร+องทุกข' และการพิจารณา
ตําแหน>งทางวิชาการของข+าราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

257 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
(แก+ไขเพ่ิมเติม) 5.14 การพิจารณาแต>งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (แก+ไขและเพ่ิมเติม) เล>มเพ่ิมเติม 
  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.15 การพิจารณาแต>งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู+ทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหน>งท่ีว>าง 2 ตําแหน>ง) 
283 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.16 การพิจารณาแต>งตั้งท่ีปรึกษาฝiายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี 291 
  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.17 การพิจารณาแต>งตั้งกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการส>งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
295 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
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 5.18 การพิจารณาแต>งตั้งกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
303 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
 5.19 การพิจารณาแต>งตั้งผู+ช>วยเลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย 311 
  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.20 การพิจารณา (ร>าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย การจ+างลูกจ+างรายปYให+ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี พ.ศ. ... 

317 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.21 การพิจารณา (ร>าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ว>าด+วย การเบิกจ>ายค>าตอบแทนเหมาจ>ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน>ง
สําหรับผู+บริหาร พ.ศ. ... 

343 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  
 5.22 การพิจารณาคําร+องขอให+ทบทวนการสรรหาอธิการบดี 360 
  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(ลับ) 5.23 การพิจารณาแต>งตั้งผู+ดํารงตําแหน>งทางวิชาการ  

ระดับผู+ช>วยศาสตราจารย' จํานวน 3 ราย 
364 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(ลับ) 5.24 การพิจารณาเปล่ียนแปลงวันเสนอแต>งตั้งผู+ดํารงตําแหน>งทางวิชาการ  

ระดับผู+ช>วยศาสตราจารย' จํานวน 1 ราย 
369 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(ลับ) 5.25 การพิจารณาผลการประเมินเพ่ือแต>งตั้งผู+ดํารงตําแหน>งทางวิชาการ  

ระดับผู+ช>วยศาสตราจารย' จํานวน 1 ราย 
375 

  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  
(เพ่ิมเติม) 5.26 การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังและรายละเอียดค>าตอบแทนบุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร'  
จํานวน 12 อัตรา 

เล>มเพ่ิมเติม 

  (รองศาสตราจารยH ดร.ทรงศักด์ิ  ม่ิมกระโทก รองอธิการบดีฝUายบริหาร)  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องเสนอให+ท่ีประชุมทราบ 
 6.1 กําหนดการประชุมครั้งต>อไป 378 
  (ผูEช�วยศาสตราจารยH ดร.นักรบ เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)  

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ	ามี) 381 

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


