ผลการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐ (๘/๒๕๕๒) วันอาทิตยที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมสภา อาคารทีปวิชญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วาระที่

ชื่อวาระ

๔.๑

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.๒

การพิจารณาวิเคราะห
กําหนดระดับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สาย
สนับสนุน)

มติที่ประชุม

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

ผลการปฏิบัติตาม
มติ
อยูระหวางการจัด
เตรียมการดําเนินการ
โครงการ
ประชุมสัมมนาฯ

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเสนอ โดยนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการ และขอใหมหาวิทยาลัยทําความเขาใจ
กับคณะตางๆ โดยผานโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามที่เสนอ
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยได
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
ฝายบริหาร, กอง ดําเนินการแจงให
การกําหนดระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ๔ หนวยงาน บริหารงานบุคคล ผูเกี่ยวของทราบแลว
ดังนี้
๑. สํานักงานอธิการบดี กําหนดตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๘,๙ (ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)
๒. กองพัฒนานักศึกษา กําหนดตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ๗ – ๘ (ตําแหนงผูอํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา)
๓. สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ๗,๘ (ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗,๘ (ตําแหนงหัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ
ผูแทนคณาจารย ชี้แจงเพิ่มเติมวาภายหลังจากที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกําหนดระดับตําแหนงแลว
ตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและ
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทางมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๖

การพิจารณา “ราง”
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
วาดวย การเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาค
การศึกษาปกติ พ.ศ….
การพิจารณา “ราง”
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษาระดับ
อนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษา
ปกติ พ.ศ….
การพิจารณา “ราง”
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
วาดวย การเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษา
สําหรับปวงชนเพื่อ
ปริญญา (กศ.ป.ป.)
พ.ศ....
การพิจารณา “ราง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง การเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี โครงการจัดการศึกษา
สําหรับปวงชนเพื่อปริญญา
(กศ.ป.ป.) พ.ศ....

ประเมินตามหลักเกณฑของ ก.พ.อ. ตอไป สําหรับ
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกําหนดระดับตําแหนงแลว
มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูรักษาการตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และดําเนินการ
คัดเลือกและประเมินเขาสูตําแหนงตอไป
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ราง” นิติกร
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ
พ.ศ.…. และใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป

นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลง
นามและประกาศใช
แลว

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ราง” นิติกร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ….
ตามที่เสนอ

นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลง
นามและประกาศใช
แลว

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ราง”
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา
สําหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ....
ตามที่เสนอ

นิติกร

นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลง
นามและประกาศใช
แลว

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ราง”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสําหรับปวงชนเพื่อปริญญา
(กศ.ป.ป.) พ.ศ.... ตามที่เสนอ

นิติกร

นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลง
นามและประกาศใช
แลว

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๕.๒

๖.๑

การพิจารณา “ราง”
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
วาดวย การจางผู
เกษียณอายุราชการ
ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พ.ศ….
การพิจารณา “ราง”
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
วาดวย เครื่องแบบพิธี
การของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ....
การพิจารณาแนวทาง
เกี่ยวกับการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยตามหนาที่
และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ราง” นิติกร
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย
การจางผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.…. และให
นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ราง”
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย
เครื่องแบบ พิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
สําหรับการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แนวนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยและการ
กํากับดูแลตนเองของสภามหาวิทยาลัย และหลัก
และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี
โดยใหนําขอเสนแนะตางๆ ไปปรับปรุงตามความ
เหมาะสม
รายงานผลการประเมิน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
ตนเอง ของการปฏิบัติ
รายงานผลการประเมินตนเอง ของการปฏิบัติ
ราชการตาม คํารับรอง
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
การปฏิบัติราชการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน ตามที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. เสนอ
๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน
รายงานผลการประเมิน
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับทราบการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ รายงานผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
พิบูลสงคราม
โดยคณะกรรมการติดตาม
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามที่
ตรวจสอบ และประเมินผล เสนอ
งานมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะการจัดทํา
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรับทราบและ
Website ของสํานักงาน มอบหมายใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนํา
สภามหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป

นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลง
นามและประกาศใช
แลว

นิติกร

นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดลง
นามและประกาศใช
แลว

รศ. ดร.นคร ณ
ลําปาง , รอง
อธิการบดีฝาย
วางแผนและ
พัฒนา

ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตาม
ขอเสนอแนะแลว

รองอธิการบดี
ดําเนินการจัดสง
ฝายวางแผนและ เอกสาร/หลักฐานไป
พัฒนา
ยัง สมศ. เพื่อรับการ
ประเมินแลว

รองอธิการบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา

ดําเนินการจัด
เอกสาร/หลักฐาน
ดังกลาวไปประกอบ
หลักฐานตัวชี้วัดที่
๑๒ แลว

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

อยูระหวาง
ดําเนินการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ

