
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗๔ (๕/๒๕๕๕)  เม่ือวันเสาร์ท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วาระ

ที ่
ชื่อวาระ มติที่ประชุม 

หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๓.๑ การรายงานความกา้วหน้าในการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑) ด าเนินการแยกสายนับคะแนน

และน าผลคะแนนที่ได้มารวมกัน 

เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย    

๒)  กรอบเวลาด าเนินการสรรหาผู้

ด ารงต าแหน่งอธกิารบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ทัง้นี้  บุคลากรที่ตอ้งเดินทางไป

ราชการ  ณ  ประเทศฮังการี  ให้

ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า  ใน

วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  โดย

ขอให้ออกประกาศเพิ่มเติมแจ้ง

บุคลากรทราบต่อไป 

คณะกรรมการ

สรรหา

อธกิารบดี 

คณะกรรมการฯ 

ได้ด าเนินการ

ตามมติสภา

มหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ การพิจารณารายงานผลการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  และผลการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงานของอธิการบดี  

คณบดี  และผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบดังนี ้

๑. เหน็ชอบรายงานผลการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

และผลการติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลงานของอธิการบดี  

คณบด ี และผู้อ านวยการสถาบนั  

ส านัก  ปีงบประมาณ   ๒๕๕๔   

ตามเสนอ   และให้น าขอ้เสนอแนะ

ของกรรมการไปพิจารณาด าเนินการ

ต่อไป 

๒.  อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  -

๙๐๐,๐๐๐-  (เก้าแสนบาทถ้วน)  ใน

การด าเนินงานของ 

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ

และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย  

ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) 

ชว่งปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

คณะกรรมการ

ติดตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการฯ 

รับทราบและน า

ข้อเสนอแนะของ

กรรมการ

พิจารณา

ด าเนินการ

ติดตาม  

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

ของ

มหาวิทยาลัย  

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๕๕ – 

๒๕๕๖) ชว่ง

ปีงบประมาณ  

๒๕๕๕ 



วาระ

ที ่
ชื่อวาระ มติที่ประชุม 

หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๔.๒ การพิจารณาผลการประเมินตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบผลการ

ประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามเสนอ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา 

รับทราบผลมติที่

ประชุม 

๔.๓ การพิจารณารายงานการประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ 

เสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และรายงานการ

ติดตามแผนบรหิารความเสี่ยงปงีบประมาณ 

๒๕๕๕  (รอบ  ๙  เดือน) 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบรายงาน

การประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ และรายงานการติดตามแผน

บริหารความเสี่ยงปงีบประมาณ 

๒๕๕๕  (รอบ  ๙  เดือน)  ตามเสนอ   

โดยให้น าขอ้เสนอแนะของกรรมการ

ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

รองอธกิารบดี

ฝา่ยวางแผนและ

พัฒนา 

รับทราบ โดยน า

ข้อเสนอแนะ

กรรมการ

พิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

๔.๔ การพิจารณา “ร่าง” ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ว่าดว้ย  คณะกรรมการประจ า

คณะและการจัดระบบบรหิารงานในคณะ  (ฉบับ

ที่  ๒)  พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมมีติ

อนุมัต ิ“ร่าง” ขอ้บังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม     วา่ด้วย  

คณะกรรมการประจ าคณะและการ

จัดระบบบรหิารงานในคณะ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ....  ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

กฎหมายล าดับ

รอง 

ด าเนินการให้

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามแลว้ 

๔.๕ การพิจารณา “ร่าง” ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ว่าดว้ย  การก าหนดสาขาวิชาที่

สอดคลอ้งกับความต้องการของประเทศ  พ.ศ. 

.... 

สภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ“ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลู

สงคราม ว่าดว้ย  การก าหนด

สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ  พ.ศ. ....  

ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

กฎหมายล าดับ

รอง 

ด าเนินการให้

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามแลว้ 

๔.๖ การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม วา่ด้วย  การ 

จ่ายเงินประจ าต าแหน่งหัวหนา้สาขาวิชา  พ.ศ. 

.... 

สภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ“ร่าง” 

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลู

สงคราม ว่าดว้ย  การจ่ายเงินประจ า

ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  พ.ศ. ....  

ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

กฎหมายล าดับ

รอง 

ด าเนินการให้

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามแลว้ 

๔.๗ สภามหาวิทยาลยัอนุมัติ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าดว้ย  การ

จ่ายเงินประจ าต าแหน่งหัวหนา้สาขาวิชา  พ.ศ. 

....  ตามที่เสนอ 

สภามหาวิทยาลยัมมีติอนุมัต ิ   “ร่าง”    

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลู

สงคราม วา่ดว้ย  การจัดตัง้ศนูย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง  เป็น

หน่วยงานในก ากบัมหาวทิยาลยั (ฉบับ

ที่  ๒)  พ.ศ. ....  ตามทีเ่สนอ 

 

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

กฎหมายล าดับ

รอง 

ด าเนินการให้

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามแลว้ 



๔.๘ การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม วา่ด้วย   การ 

จัดตั้งกองทุนบรหิารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง  พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลยัมมีติอนุมัต ิ  “ร่าง”   

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏ      

พิบูลสงคราม  วา่ด้วย  จัดตั้งกองทุน

บริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง  พ.ศ. ....  ตามที่เสนอ 

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

กฎหมายล าดับ

รอง 

ด าเนินการให้

นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามแลว้ 

หมายเหตุ มตสิภามหาวิทยาลัยได้แจง้และเผยแพร่ให้แกห่น่วยงานและบุคคลไดร้ับทราบ โดยสามารถค้นหาขอ้มูลได้จากเว็บไซต์

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

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

