
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗๗ (๘/๒๕๕๕)  เม่ือวันเสาร์ท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๓.๑ การติดตามประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๕ ของ

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ (พ.ศ.

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) ชว่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ  ดังนี ้

๑)  เห็นชอบ (ร่าง) หลักการและเหตุผลในการ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 

การศกึษา ๒๕๕๕  ระยะที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๖) ชว่งปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒) เห็นชอบให้ด าเนินการจัดหา จัดจ้างที่ปรกึษา

ด้วยวิธีพเิศษ เนื่องจากงานติดตามประเมินผล  

เป็นงานวิชาการซึ่งตอ้งการผู้ที่มีความรู้

ประสบการณ์ด าเนินการในเร่ืองนี้และเวลาที่

ด าเนินการมีจ ากัด เพื่อด าเนินการติดตาม

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม อธกิารบดี คณบดี และผู้อ านวยการ

สถาบัน  ส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ระยะท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) ชว่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   

๓) เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  

มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อธิการบดี  

คณบดี  และผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) ชว่งปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ด้วย 

๔) การแต่งตั้งรองอธิการบดี (รองอธิการบดี

รักษาการ) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานมหาวิทยาลัย  ขอให้รอหลังจากที่ได้มีการ

แต่งตั้งอธกิารบดีเรยีบรอ้ยแล้ว 

 

คณะกรรมการ

ติดตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการจัดหา 

จัดจ้างที่ปรึกษา

ด้วยวิธีพเิศษเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่าง

การจัดท า 

Research 

Proposal ของ ทีม

ที่ปรึกษา 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๔.๑ 

 

 

 

 

๔.๒ 

การพิจารณาการเสนอขอ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม 

 

การพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ   

๑) มอบนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นผู้เจรจากับ

บุคคลทั้ง ๒ ฝ่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรชัย   

ขวัญเมือง และ อาจารย์ ดร.สาคร             

สร้อยสังวาลย์   เพื่อเจรจาหาทางออกรว่มกัน ใน

วันจันทร์ท่ี ๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕  

๒) เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  

ศิริวรรณ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

๓) เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์            

ศิริวรรณ  น าเสนอรายช่ืออีกจ านวนหนึ่ง  

เพื่อแต่งตั้งรองอธกิารบดีรักษาราชการแทนรอง

อธกิารบดี โดยขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยทางเอกสารหนังสือ โดยไม่ต้อง

จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๔) เห็นชอบให้แต่งตัง้  ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นระยะเวลา  ๑๘๐  วัน  

ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕  เปน็ต้นไป  

โดยได้รับค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

อธกิารบดี 

นายกสภา

มหาวิทยาลัย  

งานนิตกิร 

๑) นายกสภา

มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการเจรจา

กับบุคคลทัง้ ๒ 

ฝ่าย แล้ว โดยผล

การเจราจะน าเข้า

ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยใน

คร้ังที่ ๗๘ (๙/

๒๕๕๕) 

๒)  งานนิตกิร 

ด าเนินการจัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งรักษา

ราชการแทน

อธกิารบดี และ ที่

ปรึกษาอธิการบดี 

ให้นายกสภา

มหาวิทยาลัยลง

นามแล้ว 

๓) รักษาราชการ

แทนอธิการบดี ได้

ด าเนินการแต่งตั้ง

รองอธิการบดี

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดี 

เป็นเรียบรอ้ยแล้ว  

๔.๓ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ ตามเสนอ โดยเสนอให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

และรายงานผลการรับทราบให้สภามหาวทิยาลัย

ทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

และกองบรกิาร

การศกึษา 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดท า

เร่ืองเสนอไปยัง 

สกอ. 
๔.๔ 

การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๔.๕ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ ตามเสนอ โดยเสนอให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

และรายงานผลการรับทราบให้สภามหาวทิยาลัย

ทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

และกองบรกิาร

การศกึษา 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดท า

เร่ืองเสนอไปยัง 

สกอ. 

๔.๖ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๗ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ พุทธศักราช๒๕๕๕ 

๔.๘ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 

ประยุกต์  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๙ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ฟิสิกส ์พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๑๐ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       

จุลชีววทิยา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๑๑ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ชวีวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

๔.๑๒ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม    

พุทธศักราช ๒๕๕๕ 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏบิัติ 

ตามมติ 

๔.๑๓ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชา  คหกรรม

ศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ ตามเสนอ โดยเสนอให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

และรายงานผลการรับทราบให้สภามหาวทิยาลัย

ทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

และกองบรกิาร

การศกึษา 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดท า

เร่ืองเสนอไปยัง 

สกอ. 
๔.๑๔ การพิจารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจง้และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถ

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