มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วาระที่

ชื่อวาระ

๔.๑

การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อ
ดารงตาแหน่งคณบดี จานวน
๖ คณะ

๔.๒

การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตแิ ต่งตัง้ คณบดีแต่ละ งานนิตกิ ร กอง
คณะ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
บริหารงาน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม
บุคคล
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
๓. อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒพิ งศ์
เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล
เกิดผล
เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕. อาจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เป็นต้นไป
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรอง
งานนิตกิ ร กอง
อธิการบดีให้เป็นรักษาราชการแทนผู้อานวยการ บริหารงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคคล
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
เป็นรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
เป็นรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เป็นต้นไป โดยให้ดารงตาแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน
มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ
นายกสภา
มหาวิทยาลัยลง
นามคาสั่งแต่งตัง้
แล้ว

นายกสภา
มหาวิทยาลัยลง
นามคาสั่งแต่งตัง้
แล้ว

วาระที่

ชื่อวาระ

๔.๓

การพิจารณา “ร่าง” คาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๔.๔

๔.๕

๔.๖

มติที่ประชุม

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
งานนิตกิ ร กอง
บริหารงาน
บุคคล

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ดารงตาแหน่งบริหาร จานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยูม่ ี
๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา ซึ่งคัดเลือกกันเองจานวน
สองคน เป็นกรรมการ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ
วิจารณกุล
อาจารย์ ดร.กมลภพ
ยอดบ่อพลับ
การพิจารณาแผนพัฒนา
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
รองอธิการบดี
บุคลากรประจาปีงบประมาณ บุคลากรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ฝ่ายวิชาการ
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
ตามที่ได้เสนอ
และกอง
บริหารงาน
บุคคล
การพิจารณาแต่งตั้ง
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการพิจารณา
รองอธิการบดี
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณากาหนด
ฝ่ายวิชาการ
กาหนดจานวนและตัวบุคคล
จานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะ
และกอง
ของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ เกษียณอายุราชการ ตามที่ได้เสนอ
บริหารงาน
ราชการ
บุคคล
การพิจารณาการประเมินค่า
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมอบมหาวิทยาลัย เลขานุการสภา
งานตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
ดาเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน
มหาวิทยาลัย
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
การประชุมครั้งต่อไป
ระดับชานาญการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ในกรณีตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
สารสนเทศ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ
นายกสภา
มหาวิทยาลัยลง
นามคาสั่งแต่งตัง้
แล้ว

รับทราบตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
และได้นาไป
ปฏิบัตแิ ล้ว
ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
ได้บรรจุในวาระ
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๘๒ (๓/
๒๕๕๖) แล้ว

วาระที่
๔.๗

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา “ร่าง” ประกาศ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง การ ฝ่ายวางแผนและ
สงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่า เก็บเงินค่าบารุงการศึกษาระดับอนุปริญญา
พัฒนา และกอง
บารุงการศึกษาระดับ
และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ
นโยบายและแผน
อนุปริญญา และระดับ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) และ “ร่าง” ประกาศ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การ
ปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) เก็บเงินค่าบารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
และ “ร่าง” ประกาศ
โครงการจัดการศึกษาสาหรับปวงชนเพื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
ปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)
สงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่า ตามที่ได้เสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการ
บารุงการศึกษาระดับปริญญา ตรวจสอบการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาเพื่อ
ตรี โครงการจัดการศึกษา
ความถูกต้องอีกครัง้
สาหรับปวงชนเพื่อปริญญา
(กศ.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๕๖
(ฉบับที่ ๔)
ชื่อวาระ

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติ
ตามมติ
ดาเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

