
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที ่๗๐ (๑/๒๕๕๕)  เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วาระที่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ 

๔.๑ การพิจารณาอนุมัติให้
อนุปริญญา  ปริญญา  และ
ประกาศนยีบัตรแกผู่ส้ําเร็จ
การศึกษา  ประจําปีการศกึษา  
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้อนุปริญญา
ปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผูส้ําเร็จ
การศึกษา   ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๔  ตามที่เสนอ 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
และกองบริการ
การศึกษา 

รับทราบ และได้
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนตามลําดับ
ต่อไปแล้ว 

๔.๒ การพิจารณาการขอกําหนด
ตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการกําหนดตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ อาจารย์
ธัชคณิน จงจิตวิมล พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ ๔  
กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนตามลําดับ
ต่อไปแล้ว และ
แจ้งผลให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
แล้ว 

๔.๓ การพิจารณาคัดสรรกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกรรมการสภา
วิชาการ  ดังนี้ 
๑) การพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ประจําจาก
คณะละหนึ่งคน   
๒) การพิจารณาคัดสรรนักวิชาการจาก
บุคคลภายนอกตามกลุ่มสาขาต่างๆ  ได้แก่ 
    ๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.กิจการ  พรหมมา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
    ๒.๒ รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์              
พานชิยผ์ลนิไชย  กลุม่สาขาการศกึษา 
    ๒.๓ นายสมเกียรติ บุญรอด กลุ่มสาขา
การศึกษา 
    ๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร
กลุ่มสาขาวิศวกรรม 
     ๒.๕ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
     ๒.๖ นายสุรศักดิ์  จันโทริ กลุ่มสาขา
บริหารธุรกิจและการจัดการ 
โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภา
มหาวิทยาลัยลง
นามคําสั่งแต่งตั้ง
แล้ว 



วาระที่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ 

๔.๔ การพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง
ผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเลือก อาจารย ์
ดร.ชนิกานต์  คุ้มนก  ซึ่งเป็นไปตามมติเสียงข้าง
มากตามข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อแต่งตัง้เป็นผูอ้ํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา  
โดยดํารงตําแหน่งวาระ  ๔  ปี   มอบ
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป 

คณะกรรมการ
สรรหา
ผูอ้ํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภา
มหาวิทยาลัยลง
นามคําสั่งแต่งตั้ง 

๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบหลักสตูรตามเสนอ โดย
เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ  และรายงานผลการรับทราบให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบด้วย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

และกองบริการ
การศึกษา 

จัดส่งหลักสูตรต่อ 
สกอ. แล้ว 

๔.๖ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร ์ พุทธศักราช  
๒๕๕๕ 

๔.๗ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ พุทธศักราช  
๒๕๕๕ 

๔.๘ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  พุทธศักราช  
๒๕๕๕ 

๔.๙ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
เคม ี พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

๔.๑๐ การพิจารณาหลักสูตรใหม ่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ  สาขาวิชา 
สหวิทยศึกษาเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่น  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 



วาระที่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ 

๔.๑๑ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต  สาขาวิชา 
บริหารการศึกษา   
พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบหลักสตูรตามเสนอ โดย
เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ  และรายงานผลการรับทราบให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบด้วย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

และกองบริการ
การศึกษา 

จัดส่งหลักสูตรต่อ 
สกอ. แล้ว 

๔.๑๒ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง  หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

๔.๑๓ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

๔.๑๔ การพิจารณาหลักสูตรใหม ่
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

๔.๑๕ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง  หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

๔.๑๖ การพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุง  หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการสอนและการ
บริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 



วาระที่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ 

๔.๑๗ การพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อพจิารณา
กําหนดจํานวนและตัวบุคคล 
ของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ 

สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการ
เพื่อพจิารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ  ตามรายช่ือ
ดังนี้ 
๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัต ิพรหมเสน
กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์อยู่มี 
กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ลําเนา เอี่ยมสอาด กรรมการ 
๕. อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิพงษ์          
กรรมการ (ผู้แทนสายวิทย)์ 
๖. อาจารย์ ดร.สาคร    สร้อยสังวาลย์
กรรมการ (ผู้แทนสายเกษตรฯ) 
๗. นางบุษยมาศ    แสงเงิน               
กรรมการและเลขานุการ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ดําเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการ
แล้ว 

 


