
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘๑ (๒/๒๕๕๖)  เมื่อวันเสาร์ท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทปีวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๑ การพจิารณาเลือกบุคคลเพื่อ

ด ารงต าแหนง่คณบดี  จ านวน  

๖  คณะ 

สภามหาวทิยาลัยมมีตอินุมัตแิตง่ตัง้คณบดีแต่ละ

คณะ ตามรายช่ือดังตอ่ไปน้ี 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศริิวิมล ใจงาม           

     เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 

๒.  อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวทิิตพัฒนา 

เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

๓. อาจารย์เพยีรพณิ  ก่อวุฒพิงศ ์  

    เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล   เกิดผล   

เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕. อาจารย์ ดร.อุษณีย์  เส็งพานชิ              

เป็นคณบดีคณะวทิยาการจัดการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   เสมาขันธ์

เป็นคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ท้ังน้ี  ตัง้แตว่ันท่ี  ๙  มนีาคม  ๒๕๕๖  

เป็นต้นไป 

งานนติกิร กอง

บริหารงาน

บุคคล   

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลง

นามค าสั่งแตง่ตัง้

แลว้ 

๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพจิารณาแต่งต้ังผู้รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  และ

ผู้อ านวยการส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

สภามหาวิทยาลัยมมีติเห็นชอบให้แต่งต้ังรอง

อธิการบดีให้เป็นรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม  ดังนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พทัิกษ ์ อยู่มี     

เป็นรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก 

วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

๒. อาจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแกว้              

เป็นรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม    

             ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันท่ี  ๙  มนีาคม  ๒๕๕๖  

เป็นต้นไป  โดยให้ด ารงต าแหนง่ไมเ่กินหน่ึงร้อย

แปดสบิวัน 

งานนติกิร  กอง

บริหารงาน

บุคคล 

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลง

นามค าสั่งแตง่ตัง้

แลว้ 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๓ การพจิารณา “ร่าง” ค าสั่งสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  เร่ือง  แตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหา

ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ผู้อ านวยการส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิห็นชอบแตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวทิย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวฒันธรรม   ดังนี้ 

๑) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้

ด ารงต าแหนง่บริหาร   จ านวนหนึ่งคน   เป็น 

กรรมการ  ได้แก่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พทัิกษ์  อยูม่ี 

๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยจาก

คณาจารย์ประจ า  ซึ่งคัดเลอืกกันเองจ านวน 

สองคน  เป็นกรรมการ  ได้แก่ 

รองศาสตราจารย ์ดร.อุไรวรรณ   วจิารณกุล 

อาจารย ์ดร.กมลภพ  ยอดบ่อพลับ 

งานนติกิร  กอง

บริหารงาน

บุคคล 

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลง

นามค าสั่งแตง่ตัง้

แลว้ 

๔.๔ การพจิารณาแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปงีบประมาณ  

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิห็นชอบแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

ตามท่ีได้เสนอ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

และกอง

บริหารงาน

บุคคล 

รับทราบตามมติ

สภามหาวทิยาลัย  

และได้น าไป

ปฏบัิตแิลว้ 

๔.๕ การพจิารณาแต่งต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ก าหนดจ านวนและตัวบุคคล

ของคณาจารยท่ี์จะเกษียณอายุ

ราชการ 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิห็นชอบการพจิารณา

แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนด

จ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ท่ีจะ

เกษยีณอายุราชการ   ตามท่ีได้เสนอ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

และกอง

บริหารงาน

บุคคล 

ด าเนนิการแต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

ตามมติสภา

มหาวทิยาลัยแลว้ 

๔.๖ การพจิารณาการประเมินคา่

งานต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ระดับช านาญการ  ระดับ

ช านาญการพเิศษ  และระดับ

เชี่ยวชาญ  ในกรณีต าแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้

วิชาชีพและไม่ใชว้ิชาชีพ  

บรรณารักษช์ านาญการพเิศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค

สารสนเทศ  ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิห็นชอบมอบมหาวทิยาลัย

ด าเนนิการเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาใน

การประชุมคร้ังต่อไป 

เลขานุการสภา

มหาวทิยาลัย 

ได้บรรจุในวาระ

การประชุมสภา

มหาวทิยาลัย    

ครัง้ท่ี  ๘๒ (๓/

๒๕๕๖) แลว้ 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๗ การพจิารณา “ร่าง” ประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม  เร่ือง  การเก็บเงินค่า

บ ารุงการศกึษาระดับ

อนุปริญญา และระดับ

ปริญญาตรี ภาคการศกึษา

ปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๖  (ฉบับท่ี ๔)  

และ “ร่าง” ประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม เร่ือง การเก็บเงินค่า

บ ารุงการศกึษาระดับปริญญา

ตรี  โครงการจัดการศึกษา

ส าหรับปวงชนเพื่อปริญญา 

(กศ.ป.ป.)   พ.ศ. ๒๕๕๖  

(ฉบับท่ี ๔) 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิห็นชอบ  “ร่าง”  ประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ   พบูิลสงคราม เร่ือง การ

เก็บเงินค่าบ ารุงการศกึษาระดับอนุปริญญา  

และระดับปริญญาตรี   ภาคการศกึษาปกติ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  (ฉบับท่ี ๔)  และ “ร่าง” ประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  เร่ือง  การ

เก็บเงินค่าบ ารุงการศกึษาระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดการศึกษาส าหรับปวงชนเพื่อ

ปริญญา (กศ.ป.ป.)    พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับท่ี ๔) 

ตามท่ีได้เสนอ  โดยมอบมหาวทิยาลัยด าเนนิการ

ตรวจสอบการเก็บเงินค่าบ ารุงการศกึษาเพื่อ

ความถูกต้องอกีครัง้ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา และกอง

นโยบายและแผน 

ด าเนนิการตามมติ

สภามหาวทิยาลัย

เป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ 

 

 


