
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗๓ (๔/๒๕๕๕)  เม่ือวันเสาร์ท่ี  ๓๐  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๓.๑ ขอหารือปัญหาการแกไ้ข

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม วา่ด้วย 

หลักเกณฑ์วิธีการได้มาและ

คุณสมบัตขิองผูด้ ารงต าแหนง่

อธกิารบดี  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ

ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สภามหาวิทยาลัยมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองกฎหมายล าดับรอง    

๒)  เห็นชอบให้เพิ่มเติมวิธีการพิจารณาเลือก

บุคคล ตามข้อ  ๑๐  ให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้ 

๓)  เห็นชอบ “ร่าง”  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย  หลักเกณฑ ์วิธีการ

ได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง

อธกิารบดี   (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามที่

เสนอ  โดยให้ น าผลการพิจารณาของกรรมการ

กลั่นกรองและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการเสนอให้

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

กฎหมายล าดับ

รอง 

ด าเนินการ

พิจารณาปรับปรุง

แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะแล้ว 

และนายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามข้อบังคับแล้ว 

การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย    

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบหลักสตูรปรับปรุง  

พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามเสนอ โดยเสนอให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

และรายงานผลการรับทราบให้สภามหาวทิยาลัย

ทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ด าเนินการส่งเร่ือง

ไปยัง สกอ. แล้ว 

๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน 

๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 

๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 

๔.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

๔.๘ หลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาดนตรสีากล 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๙ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบหลักสตูรปรับปรุง  

พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามเสนอ โดยเสนอให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

และรายงานผลการรับทราบให้สภามหาวทิยาลัย

ทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ด าเนินการส่งเร่ือง

ไปยัง สกอ. แล้ว 

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) กรอบ

วงเงิน นโยบาย กรอบทิศทาง

การจัดท างบประมาณและ

ปฏิทินท างบประมาณรายจ่าย

เงินรายได้  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

สภามหาวิทยาลยัมีมติอนุมัต ิ“ร่าง” กรอบวงเงิน 

นโยบาย กรอบทิศทางการจัดสรรงบประมาณ

และปฏิทินท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตามที่เสนอ  

และให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

คณะกรรมการ

การเงินและ

งบประมาณ 

ด าเนินการ

พิจารณาปรับปรุง

แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะแล้ว  

๔.๑๑ การพิจารณา  “ร่าง”  ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  ว่าดว้ยการ 

เก็บเงินคา่บ ารุงการศกึษาและ

คา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคการศึกษา

ปกต ิ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบยีบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วา่ด้วยการ

เก็บเงินคา่บ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนียม

การศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ  

(ฉบับ  ที่  ๒)  พ.ศ. ....  ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ

การเงินและ

งบประมาณ 

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามในระเบียบ

แล้ว 

๔.๑๒ การพิจารณา  “ร่าง”  ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  ว่าดว้ย 

การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา

และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีโครงการจัด

การศกึษาส าหรับปวงชนเพื่อ

ปริญญา  (กศ.ป.ป.)  (ฉบับที่  

๒) พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ  “ร่าง”  ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วา่ด้วย  การ

เก็บเงินคา่บ ารุงการศกึษาและค่าธรรมเนียม

การศกึษาระดับปริญญาตรี โครงการจัด

การศกึษาส าหรับปวงชนเพื่อปริญญา  (กศ.ป.ป.)  

(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ....   ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ

การเงินและ

งบประมาณ 

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามในระเบียบ

แล้ว 

๔.๑๓ การพิจารณา “ร่าง” ค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เร่ือง  แต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ 

สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ “ร่าง”ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ  ตามที่เสนอ 

กองบริหารงาน

บุคคล 

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามในค าสั่งแล้ว 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๔.๑๔ การพิจารณา “ร่าง” ค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  เร่ือง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เร่ือง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตามที่เสนอ  โดยให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการ

ไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

นิตกิร นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามในค าสั่งแล้ว 

๔.๑๕ การพิจารณา “ร่าง” ค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  เร่ือง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหา

อธกิารบดี 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ตามรายช่ือ

ดังนี้ 

๑) ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม้

ประธานกรรมการ 

๒) นายโอภาส  เขียววิชัย  กรรมการ 

๓) นายฐติิ  วิศวชัยวัฒน์  กรรมการ 

๔) นายสมศักดิ์  จิตติพลังศร ี กรรมการ 

๕) อาจารย์ ดร.ล าเนา เอี่ยมสอาด  กรรมการ 

๖) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์อยู่ม ีกรรมการ 

๗) อาจารย์จุมพฏ  พงศ์ศักดิ์ศร ี กรรมการ 

๘) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง เลขานุการ 

๙) นางบุษยมาศ แสงเงิน       ผู้ชว่ยเลขานุการ 

นิตกิร นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามในค าสั่งแล้ว 

 

หมายเหตุ มตสิภามหาวิทยาลัยได้แจง้และเผยแพร่ให้แกห่น่วยงานและบุคคลไดร้ับทราบ โดยสามารถค้นหาขอ้มูลได้จากเว็บไซต์

ส านักงานสภามหาวิทยาลยั http://council.psru.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://council.psru.ac.th/

