
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘๓ (๔/๒๕๕๖)  เมื่อวันเสาร์ท่ี  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภา อาคารทปีวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๑ การพจิารณาแต่งต้ังผู้รักษา

ราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏ      

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้แต่งตั้ ง  อาจารย ์      

ดร.สาคร  สร้อยสังวาล  ด ารงต าแหน่ง รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๘  

พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

งานนติกิร นายกสภา

มหาวทิยาลัย      

ลงนามแต่งต้ัง

เรียบร้อยแลว้ 

๔.๒ การพจิารณาผลการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผล

งานมหาวทิยาลัยราชภัฏ  

พบูิลสงคราม  ปีการศึกษา  

๒๕๕๕ 

สภามหาวทิยาลัยมมีต ิ ดังนี ้

๑)  เห็นชอบรายงานผลผลการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยให้น า

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไปด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข  

๒) อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  -๙๐๐,๐๐๐-    

( เก้ าแสนบาทถ้ วน )   ในการด า เนิน งานของ

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

๒๕๕๗) 

คณะกรรมการ

ตดิตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

มหาวทิยาลัย 

รับทราบ

ข้อเสนอแนะของ

กรรมการเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

๔.๓ การพจิารณากรอบและ

วธีิการประเมนิผลการ

ปฏบัิตงิานของสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ        

พบูิลสงคราม  ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบกรอบและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

โดยมอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีเวลาศึกษา

รายละเอยีด “ร่าง” กรอบและวิธีการประเมินผลการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ              

พิ บู ล ส งค ร า มก่ อ นภา ย ใ น  ๑๕  วั น  เพื่ อ ใ ห้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขหากไม่มีการ

แก้ไขถือวา่ให้ความเห็นชอบตาม “ร่าง”  ท่ีได้เสนอ 

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไข

ตามขอ้เสนอแนะ 

๔.๔ การพจิารณาการต่อเวลา

ราชการของข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาก าหนด

จ านวนและตัว

บุคคลของ

คณาจารย์ที่จะ

เกษียณอายุ

ราชการ 

ปฏบัิตติามมติ

สภา

มหาวทิยาลัยเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๕ การพจิารณาอนุมัตใิห้

ปริญญา  และ

ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

สภามหาวทิยาลัยมมีตอินุมัตใิหอ้นุปริญญา ปริญญา 

และประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  ตามท่ีเสนอ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

รับทราบตามมติ

สภา

มหาวทิยาลัยแลว้ 

๔.๖ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด  

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยเสนอให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบ  และรายงาน

ผลการรับทราบให้สภามหาวิทยาลัยทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการเสนอ 

สกอ. 

๔.๗ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์พุทธศักราช 

๒๕๕๖ 

๔.๘ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

๔.๙ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

๔.๑๐ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

๔.๑๑ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรงุ หลักสูตร      

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๑๒ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรนเิทศ  

ศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 

๒๕๕๖ 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยเสนอให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบ  และรายงาน

ผลการรับทราบให้สภามหาวิทยาลัยทราบดว้ย 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการเสนอ 

สกอ. 

๔.๑๓ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

๔.๑๔ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร      

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรม           

โลจิสติกส ์ พุทธศักราช 

๒๕๕๖ 

๔.๑๕ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

๔.๑๖ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร          

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเซรามิกส ์

พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

๔.๑๗ การพจิารณาหลักสูตร

ปรับปรุง หลักสูตร                   

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

ประยุกต ์พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

๔.๑๘ การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึ์กษา พุทธศักราช 

๒๕๕๖ 



วาระที ่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

๔.๑๙ การพจิารณาก าหนดเขต

พื้นท่ีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

บริเวณโรงแรมวังจันทนริ์เวอร์

ววิ 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการรายงานงบแสดง

รายได้ – ค่าใชจ้่าย (ตุลาคม  ๒๕๕๕ – มนีาคม 

๒๕๕๖)  และเห็นชอบก าหนดขอบเขตสิ่งแวดลอ้ม

โรงแรมวังจันทนริ์เวอร์วิว  โดยมีพืน้ท่ีสเีขียว 

๘,๒๘๔ ตารางเมตร  รวมพืน้ท่ีโครงการท้ังสิ้น  

๕,๘๐๒.๒๕  ตารางวา   ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการ

พเิศษ 

รับทราบ

ข้อเสนอแนะของ

กรรมการ 

 

หมายเหต ุ มตสิภามหาวทิยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหา

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

 

 

 

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

