
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 184(6/2565) 

วันจันทร ์ที่ 27 มิถุนายน 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1.1  การใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

 มติที่ประชุม  มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าจำเป็นต้องนำเข้า

กองทุนพัฒนาศษิย์เก่าหรอืไม่ และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินโครงการของสมาคมศษิย์เก่าได้หรอืไม่   

 

1.2  การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระพรหมวชริเจดีย์ 

 มติท่ีประชุม  มอบหมายใหค้ณะ สำนัก สถาบัน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพพระพรหมว

ชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) โดยเบื้องต้นมีหน่วยงานแจ้งความ

ประสงค์เป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 

   วันที่ 27 มิถุนายน 2565  กองนโยบายและแผน 

   วันที่ 28 มิถุนายน 2565  โครงการจัดตัง้กองคลัง 

   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองบริหารงานบุคคล 

   วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  กองบริการการศึกษา 

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  กองพัฒนานักศกึษา 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  กองกลาง 

 

1.3  รายงานจำนวนนักศกึษารายงานตัว ทั้ง 4 รอบสมัคร 

 มติที่ประชุม  รับทราบ จำนวนนักศึกษารายงานตัว ทั้ง 4 รอบรับสมัคร จากข้อมูลการชำระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วันที่ 25 มถิุนายน 2565 รวมทั้งสิน้ 3,536 คน ดังนี้ 

จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศกึษา รอบที่ 1 จำนวน 1,447 คน 

จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศกึษา รอบที่ 2 จำนวน 1,200 คน 

จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศกึษา รอบที่ 3 จำนวน 482 คน 

จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศกึษา รอบที่ 4 จำนวน 407 คน 

 



 

 

1.4  กำหนดการส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักทะเลแก้วนเิวศ 1 และ 2 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  กำหนดการส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักทะเลแก้วนิเวศ 1 และ 2 

ในส่วนของช้ัน 3 และ 4 โดยกำหนดส่งมอบในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

1.5  การออกแบบและสร้างรถดูดใบไม้ และรถดูดน้ำ  

มติที่ประชุม  มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการออกแบบและสร้างรถ

ดูดใบไม้ และรถดูดน้ำ เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 

 

1.6  การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้

หลักการ “รับน้องให้น้องรัก” โดยรุ่นพี่ควรร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับรุ่นน้อง  ในส่วนของกิจกรรมการ

ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม มอบหมายใหก้องพัฒนานักศกึษา ดำเนนิการศึกษาว่า

จะสามารถดำเนินการไได้หรือไม่โดยไม่ให้ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษา และให้นำข้อมูลแจ้งต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป   

 

1.7  การแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ และชุดปกติขาว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  การแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ และชุดปกติขาว โดยมหาวิทยาลัย

ได้ดำเนินการออกแบบชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายสังกัด โดยอิงจากเครื่องแบบและเครื่องหมายของ

ข้าราชการ เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย มีศักดิ์ และสิทธิ เทียบเท่าข้าราชการ และเพื่อใช้ในงานพระราช

พิธีและเพื่อให้สมพระเกียรตใินการรับเสร็จ 

 

1.8  การประกาศแนวปฏิบัติในการใช้พชืกัญชาและกัญชง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  การประกาศแนวปฏิบัติในการใชพ้ืชกัญชาและกัญชง โดยมหาวิทยาลัยจะ

ดำเนนิการออกประกาศแนวปฏิบัติในการใชพ้ืชกัญชาและกัญชง ซึ่งไม่ควรนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารและ

เครื่องดื่ม แต่ยังสามารถปลูกและใช้ในการศึกษาและวิจัยได้  

 

 

 

 



 

 

1.9  การจัดกิจกรรม Pre-School ร่วมกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2565 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  การจัดกิจกรรม Pre-School ร่วมกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2565 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิร่วมลุ้น

รางวัลตลอดงาน   

 

1.10  การสร้างนวัตกรรม และลดการใช้บุคลากร 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  การสรา้งนวัตกรรม และลดการใชบุ้คลากร โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 

ร่วมกันวิเคราะห์ว่าการนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจะสามารถลดการทำงานของาบุคลากรได้ 

กี่คน ต่อ 1 นวัตกรรม 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 183(5/2565) วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 

2565  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 183(5/2565) วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 

2565 โดยปรับแก้ไขหน้าที่ 15 ในระเบียบวาระที่ 5.5 เป็นดังนี้ “ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 

2537” 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID -19) เน่ืองจากเป็นโรคประจำท้องถ่ิน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  แนวทางการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เนื่องจากเป็นโรคประจำท้องถิ่น  โดยให้ดำเนินการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ onsite เต็มรูปแบบ และในกรณีที่นักศึกษาติดเชื ้อ  COVID -19 ให้ปรับรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ hybrid โดยใช้ห้องเรียน hybrid ที่จัดเตรียมไว้แล้วของแต่ละคณะ ทั้งนี้ 

มอบหมายให้กองบริการการศึกษา จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเข้าห้องเรียนแก่

นักศึกษาที่ตดิเชื้อ COVID -19 ให้ชัดเจน       และมอบทุกคณะช่วยกำกับดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  

 

 

 



 

 

3.2 การร่วมประชุมหารือกับบริษัท BSA ในการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ ์ Adobe software                 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การร่วมประชุมหารือกับบริษัท BSA ในการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe 

software ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผน    และพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมประชุมหารือกับ

บริษัท BSA ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe software  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

4.1  รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  รายงานปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565        

โดยมอบหมายใหทุ้กหน่วยงาน วิเคราะห์ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเดือนมนีาคมของทุกปี เนื่องจากมีปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเดือนอื่นๆ และให้ปรับรูปการใช้ปั๊มน้ำโดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการใช้โซลา

เซลล์  และมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการประสานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เพื่อ

ดำเนินการปรับการใช้หลอดไฟฟ้าบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 3) จากพลังงานโซลาเซลล์ 

เป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในปี 2566 แผงโซล่าเซลล์บริเวณหลอดไฟจะหมดอายุการใชง้าน 

 

4.2  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ ่งก่อสร้าง)                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผ่นดิน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผ่นดิน)  โดยมอบ

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล นำข้อมูลการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี พ.ศ.2565 ใน

การปรับปรุง พัฒนางาน โดยใหแ้จ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป 

 

4.3  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 15 

มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565  



 

 

4.4  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน             

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วน

งานภายในของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2565 

 

4.5  การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามความในข้อ 3          

ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี        

ตามความในข้อ 3 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 

 

4.6  แผนปฏิบัติงานโครงการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านม  และการตรวจมะเร็งเต้านม

ด้วยตนเองแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  แผนปฏิบัติงานโครงการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านม และการตรวจ

มะเร็งเต้านมด้วยตนเองแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

4.7  รายงานสรุปบทความที ่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus) ในปี      

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  รายงานสรุปบทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus) 

ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะแจ้งอาจารย์เจ้าของผลงานให้เพิ่มเติมข้อมูลในฐาน Google 

Scholar และให้ใช้อเีมล์ Psru.ac.th เพื่อให้ผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในปีต่อไปสูงขึ้น 

 

4.8  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) โดยดำเนินการในรูปแบบของการใหบ้ริการทางวชิาการ 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 3/2565 ประจำปีการศึกษา 2564 

มติท่ีประชุม อนุมัตผิลการศกึษา ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 279 คน 

ตามที่เสนอ 

 

5.2  การพิจารณาผลการลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด

สำนักงานอธิการบดี (รอบ 6 เดือน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ผลการลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด

สำนักงานอธิการบดี (รอบ 6 เดือน) ตามที่เสนอ ดังนี้ 

1)  ให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ลงเวลาปฏิบัติงาน (จันทร์ – ศุกร์) ด้วย

วิธีการ     ลงลายมือชื่อในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอีก 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) โดยให้

ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลตามที่เห็นสมควร  

2)  ให้บุคลากรกลุ่มภาคสนาม งานอาคารสถานที่ สังกัดกองกลาง จะดำเนินการสแกนลายนิ้วมือ        

และรายงานให้ผู้อำนวยการกองกลางทราบ  

 

5 .3   การพ ิจารณาแบบขอเป ิ ดสอนหล ักส ูตรปร ับปร ุ ง  (CCPS03 )  ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  แบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (CCPS03) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยให้เพิ่มเติมความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของอาจารย์

ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และพิจารณาปรับปรุงชื ่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา     

สัตวศาสตร์ โดยแยกเป็นแขนง ดังนี้ 1) สัตวศาสตร์ และ 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

6.1  การพิจารณาร่างใบฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ร่างใบฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตามที่เสนอ 

 



 

 

6.2 สถิติการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม 

มติที ่ประชุม  รับทราบ สถิตการสอบเข้าชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

6.3 การเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

พิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  การเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม โดยให้ประชุมหารอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4) เกี่ยวกับการศกึษาข้อกฎหมายในการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในขณะที่ยังไม่มีการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงานของ

อาจารย์ผูส้อน และการจัดอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาต่าง ๆ  ทั้งนี ้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

ตรี มอบหมายให้กองบริการการศึกษา วางแผนการจัดตารางเรียนในปีการศึกษา 2566 ให้ไม่เกิน 3 คาบ

ตดิต่อกัน เพื่อบริหารจัดการการใชห้อ้งเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 

6.4  กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

มติท่ีประชุม รับทราบ  กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 

6.5 การเปิดเผยข้อมูลของนักศกึษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มติที่ประชุม รับทราบ  การเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล โดยมอบหมายให้หน่วยงานวินัยและนิติการ ดำเนินการร่างหนังสือยินยอมเพื่อให้นักศึกษารับทราบ

และยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และให้เสนอร่างหนังสือยินยอมฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  

 

 


