
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี  ๖๒ (๒/๒๕๕๔)  วันเสาร์ท่ี ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
วาระ
ที่ 

ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ 

๑.๑ ค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้บริหาร 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบ คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง
กฎหมายลําดับ
รอง 

ดําเนินการ
พิจารณาร่าง
ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย 
การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนราย
เดือน  และเงิน
รางวัลประจําปี  
สําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร
ซ่ึงไม่เป็น
ข้าราชการ  
พ.ศ. …. และจะ
นําเสนอเข้าท่ี
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๖๓ 
ต่อไป  

๔.๑ การพิจารณาการกําหนด
ตําแหน่งและแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
และแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย คือ นาง
ย่ิงลักษณ์ มูลสาร   ตามเสนอ 

คณะกรรมการ
บริหารงาน
บุคคล 

ดําเนินการ
แต่งต้ังตามมติ
สภา
มหาวิทยาลัย
แล้ว 

๔.๒ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุง
รายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษา รหัสวิชา 
คศ.กศ. ๒๔๒  ใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปรับปรุงรายวิชาการ
วิจัยทางการศึกษา รหัสวิชา คศ.กศ. ๒๔๒  ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ และมอบหมายให้สภาวิชาการ
ทําหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ดําเนินการจัดส่ง
การปรับปรุง
รายวิชาให้แก่คุรุ
สภาแล้ว 

๔.๓ การพิจารณาการ
พิจารณาหลักสูตรใหม่ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ดําเนินการจัดส่ง
หลักสูตรไปยัง 



หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม  
พุทธศักราช ๒๕๕๔  

วาระ
ที่ 

ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ 

๔.๖ การพิจารณา “ร่าง” 
ข้อบังคับ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
๔.๖.๑ การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา     
พ.ศ.... 
๔.๖.๓  การพิจารณา 
“ร่าง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  ว่าด้วย 
งบประมาณและการเงิน
สําหรับการจัดพิธีการรับ
พระราชทานปริญญา
บัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ ประจําปี  
๒๕๕๔  พ.ศ. .... 
๔.๖.๔ การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย การ
กําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้
ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน  
พ.ศ. …. 
๔.๖.๕  การพิจารณา 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัย    ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเสนอ 

คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง
กฎหมายลําดับ
รอง และนิติกร 

ดําเนินการให้
นายกสภา
มหาวิทยาลัยลง
นามและ
ประกาศใช้แล้ว 



“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย 
คุณสมบัติและวิธีการสรร
หานายกสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. .... 
๔.๖.๖  การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย 
คุณสมบัติและวิธีการสรร
หากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี  
๒)  พ.ศ. .... 
๔.๖.๗ การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร (ฉบับท่ี  
๒) พ.ศ. .... 
๔.๖.๘  การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา (ฉบับ
ท่ี  ๔) พ.ศ..... 
๔.๖.๙  การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย การให้
ปริญญากิตติมศักด์ิ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 
๔.๖.๑๐  การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล



สงคราม ว่าด้วย การ
เปล่ียนระดับตําแหน่ง
และการตัดโอนตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... 
๔.๖.๑๑  การพิจารณา 
“ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
 

๔.๗ การพิจารณา “ร่าง” 
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง การเก็บเงินค่า
บํารุงการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรีภาค
การศึกษาปกติ พ.ศ.
๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๓) และ 
“ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง การเก็บ
เงินค่าบํารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
โครงการจัดการศึกษา
สําหรับปวงชนเพ่ือ
ปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.
๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๓) 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ          พิบูลสงคราม เรื่อง 
การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับ
ท่ี ๓) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับปวงชนเพ่ือ
ปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๓) ตามเสนอ 

คณะกรรมการ
พิจารณา
งบประมาณ
และการเงิน 

ดําเนินการลง
นามและ
ประกาศใช้แล้ว 

๔.๘ การพิจารณาผลการ
ประเมินการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพิบูลสงครามตาม

สภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้เห็นชอบผลการประเมินการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้นํา
ข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
และกอง

ดําเนินการ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการแล้ว 



ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 


