มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 183(5/2565)
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565
(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SUN Thailand)
มติที่ประชุม รับทราบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (SUN Thailand)
ระเบียบวาระที่ 1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 1/2565
มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 1/2565
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 182(4/2565) วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน
2565 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 3(2/2565) วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 182(4/2565) วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565
และวาระพิเศษ ครั้งที่ 3(2/2565) วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนเมษายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนเมษายน 2565
4.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565
มติที่ประชุม รับทราบ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยมอบหมายให้
ทุกคณะจัดเตรียมห้องเรียนในรูปแบบ Hybrid Learning อย่างน้อยคณะละ 1 ห้องเรียน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.3 “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ “ร่ า ง” แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมอบหมายให้ กองนโยบายและแผน ดำเนินการปรับ แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
4.4 การดำเนินงานตามนโยบายผังแม่บท 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติที่ป ระชุม รับ ทราบ การดำเนินงานตามนโยบายผัง แม่บ ท 100 ปี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม
4.5 การดำเนินงานคาร์บอนเครดิต ตามนโยบายมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว
มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินงานคาร์บอนเครดิต ตามนโยบายมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
สีเขียว โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาติ จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคาร
สถานที่ ร่วมออกแบบการก่อสร้างสกายวอล์ค ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์ค ร่วมกับ
จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นความร่วมมือที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปอย ตำบลแก่งโสภา จังหวัด
พิษณุโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก
4.6 การซ่อมแซมหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ การซ่ อ มแซมหลั ง คาอาคารกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพืน้ ที่เพื่อประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหา และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2564
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน
ทั้งสิน้ 431 คน ตามที่เสนอ

5.2 การพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รอบที่ 1 - 4
มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2556 รอบที่ 1 – 4
5.3 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์)
ในปีการศึกษาที่ 3/2565
มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกคณะ ดำเนินการหารือร่วมกันเพื่อหารูปแบบการจัดการเรีย น
การสอนภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ให้เหลือเพียง 1 วัน หรือแนวทางอื่น ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคค่ำ โดยใช้สถานที่ส่วนวังจันทน์ โดยนำ
ข้อสรุปที่ได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
5.4 การพิจารณาแบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (CCPS03) จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
5.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจทิ ัล
5.4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
5.4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
5.4.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5.4.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
5.4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวดิจทิ ัล
5.4.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4ปี)
มติที่ป ระชุม เห็นชอบ การพิจารณาแบบขอเปิ ดสอนหลั ก สู ตรปรับ ปรุ ง (CCPS03) จำนวน
8 หลักสูตร โดยให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดการศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
5.5 การใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อการศึกษา
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ การใช้ โ ปรแกรมลิ ขสิ ท ธิ ์ ใ นมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บ ูล สงครามเพื่อ
การศึกษา โดยมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการใช้ โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe software ในเชิงพาณิชย์ โดยให้ใช้
โปรแกรม PDF ที่มอี ยู่ใน Microsoft แทน
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่
1)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะครุศาสตร์ 4) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ 5) โครงการจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีดิจทิ ัล หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียน
การสอนต่อไป
3. มอบหมายให้โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ประสานกับหน่วยงาน BSA เพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการเสนอราคาพิเศษ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจั ดซื้อ Adobe software เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป
5.6 การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอน
การดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

