มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 184(6/2565)
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
(ฉบับที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรอง)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติท่ีป ระชุม มอบหมายให้ กองพั ฒ นานัก ศึก ษา ศึกษาระเบียบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ย วข้องกั บการใช้
งบประมาณจากค่าลงทะเบียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าจำเป็นต้องนำเข้ากองทุนพัฒนาศิษย์
เก่าหรือไม่ และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินโครงการของสมาคมศิษย์เก่าได้หรือไม่
1.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิรเจดีย์
มติท่ปี ระชุม มอบหมายให้คณะ สำนัก สถาบัน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิรเจดีย์
เจ้าอาวาสวัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) โดยเบื้องต้นมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ
ดังนี้
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
กองนโยบายและแผน
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
โครงการจัดตัง้ กองคลัง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองบริหารงานบุคคล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
กองบริการการศึกษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
กองกลาง
1.3 รายงานจำนวนนักศึกษารายงานตัว ทั้ง 4 รอบสมัคร
มติท่ีประชุม รับทราบ จำนวนนักศึกษารายงานตัว ทั้ง 4 รอบรับสมัคร จากข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิน้ 3,536 คน ดังนี้
จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1 จำนวน 1,447 คน
จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 2 จำนวน 1,200 คน
จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 3 จำนวน 482 คน
จำนวนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 4 จำนวน 407 คน

1.4 กำหนดการส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักทะเลแก้วนิเวศ 1 และ 2
มติท่ีประชุม รับทราบ กำหนดการส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก ทะเลแก้วนิเวศ 1 และ 2 ในส่วน
ของชั้น 3 และ 4 โดยกำหนดส่งมอบในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
1.5 การออกแบบและสร้างรถดูดใบไม้ และรถดูดน้ำ
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการออกแบบและสร้างรถดูดใบไม้
และรถดูดน้ำ เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
1.6 การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติท่ีประชุม รับทราบ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้หลักการ
“รับน้องให้น้องรัก” โดยรุ่นพี่ควรร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับรุ่นน้อง ในส่วนของกิจกรรมการประกวดดาวเดือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการศึกษาว่าจะสามารถดำเนินการไได้
หรือไม่โดยไม่ให้ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของนักศึก ษา และให้นำข้อมูลแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป
1.7 การแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ และชุดปกติขาว
มติท่ีป ระชุม รับ ทราบ การแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ และชุดปกติขาว โดยมหาวิท ยาลัยได้
ดำเนินการออกแบบชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายสังกัด โดยอิงจากเครื่องแบบและเครื่องหมายของข้าราชการ
เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย มีศักดิ์ และสิทธิ เทียบเท่าข้าราชการ และเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี และเพื่อให้สม
พระเกียรติในการรับเสร็จ
1.8 การประกาศแนวปฏิบัติในการใช้พชื กัญชาและกัญชง
มติ ท่ี ป ระชุ ม รับ ทราบ การประกาศแนวปฏิ บั ติ ในการใช้พื ชกั ญ ชาและกั ญ ชง โดยมหาวิท ยาลั ย จะ
ดำเนิ น การออกประกาศแนวปฏิ บั ติในการใช้พื ชกั ญ ชาและกั ญ ชง ซึ่ งไม่ ค วรนำมาเป็ นส่ วนผสมในอาหารและ
เครื่องดื่ม แต่ยังสามารถปลูกและใช้ในการศึกษาและวิจัยได้
1.9 การจัดกิจกรรม Pre-School ร่วมกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2565
มติท่ีประชุม รับทราบ การจัดกิจกรรม Pre-School ร่วมกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2565 ซึ่งจะ
จัดขึน้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิร่วมลุน้ รางวัลตลอดงาน

1.10 การสร้างนวัตกรรม และลดการใช้บุคลากร
มติท่ปี ระชุม รับทราบ การสร้างนวัตกรรม และลดการใช้บุคลากร โดยมอบหมายให้หน่วยงาน ร่วมกัน
วิ เคราะห์ ว่ า การนำนวั ต กรรมมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว จะสามารถลดการทำงานของาบุ ค ลากรได้ กี่ ค น
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 “ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ.2565 2537”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19) เนื่องจากเป็นโรคประจำท้องถิ่น
มติท่ีประชุม เห็นชอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) เนื่องจากเป็ น โรคประจำท้ อ งถิ่ น โดยให้ ดำเนิ นการจัด การเรีย นการสอนใน
รูปแบบ onsite เต็มรูปแบบ และในกรณีที่นักศึกษาติดเชือ้ COVID -19 ให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบ hybrid โดยใช้ห้องเรียน hybrid ที่จัดเตรียมไว้แล้วของแต่ละคณะ ทั้งนี้ มอบหมายให้กองบริการการศึกษา
จัด ทำประกาศมหาวิท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ารเข้ าห้ อ งเรีย นแก่ นัก ศึ ก ษาที่ ติ ด เชื้อ COVID -19 ให้ ชัด เจน
และมอบทุกคณะช่วยกำกับดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
3.2 ก ารร่ ว ม ป ระชุ ม ห ารื อ กั บ บ ริ ษั ท BSA ใน ก ารใช้ โ ป รแก รม ลิ ข สิ ท ธิ์ Adobe software
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติท่ีประชุม เห็นชอบ การร่วมประชุมหารือกับบริษัท BSA ในการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe software
ในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏพิ บูล สงคราม โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิก ารบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมประชุมหารือกับบริษัท BSA ในวันที่ 6
กรกฎาคม 2565 เพื่อใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe software ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
มติ ท่ี ป ระชุ ม รั บ ทราบ รายงานปริม าณการใช้ไ ฟฟ้ าและน้ ำประปา ประจำเดื อ นพฤษภาคม 2565
โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน วิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคมของทุกปี เนื่องจากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
สูงกว่าเดือนอื่นๆ และให้ปรับรูปการใช้ปั๊มน้ำโดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการใช้โซลาเซลล์ และมอบ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการประสานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เพื่อดำเนินการปรับการใช้หลอด
ไฟฟ้าบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 3) จากพลังงานโซลาเซลล์ เป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในปี 2566
แผงโซล่าเซลล์บริเวณหลอดไฟจะหมดอายุการใช้งาน
4.2 งบ ประมาณ ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรและราย การงบ ลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผ่นดิน)
มติท่ีประชุม รับทราบ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผ่นดิน) โดยมอบโครงการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีดิจิทัล นำข้อมูลการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี พ.ศ.2565 ในการปรับปรุง พัฒนางาน โดยให้
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป
4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 มิถุนายน
2565
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15
มิถุนายน 2565
4.4 ประกาศคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง ส่ ว นงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

4.5 การให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ประจำตำแหน่ ง ของผู้ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ตามความในข้ อ 3
ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560
มติท่ีป ระชุม รับทราบ การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รัก ษาราชการแทนอธิการบดี ตามความ
ในข้อ 3 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560
4.6 แผนปฏิบัติงานโครงการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านม และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติท่ี ป ระชุม รับทราบ แผนปฏิบัติงานโครงการเผยแพร่ความรู้ก ารดูแลเต้านม และการตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4.7 รายงานสรุปบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus) ในปี พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2564
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานสรุปบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus) ในปี
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะแจ้งอาจารย์เจ้าของผลงานให้เพิ่มเติมข้อมูลในฐาน Google Scholar และให้
ใช้อเี มล์ Psru.ac.th เพื่อให้ผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในปีต่อไปสูงขึ้น
4.8 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มติท่ีป ระชุม รับทราบ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) โดยดำเนินการในรูปแบบของการให้บริการทางวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีการศึกษา 2564
มติท่ีประชุม อนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 279 คน ตามที่
เสนอ

5.2 การพิจารณาผลการลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี (รอบ 6 เดือน)
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี (รอบ 6 เดือน) ตามที่เสนอ ดังนี้
1) ให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ลงเวลาปฏิบัติงาน (จันทร์ – ศุกร์) ด้วยวิธีการ
ลงลายมือชื่อในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอีก 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลตามที่เห็นสมควร
2) ให้ บุ ค ลากรกลุ่ ม ภาคสนาม งานอาคารสถานที่ สั ง กั ด กองกลาง จะดำเนิ น การสแกนลายนิ้ ว มื อ
และรายงานให้ผู้อำนวยการกองกลางทราบ
5.3 การพิจารณาแบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (CCPS03) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็น ชอบ แบบขอเปิ ดสอนหลั ก สูต รปรับ ปรุง (CCPS03) หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้ำ หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร โดยให้เพิ่มเติมความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของอาจารย์ป ระจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และพิ จ ารณาปรั บ ปรุงชื่ อ สาขาวิ ช าเป็ น สาขาวิ ชาสั ต วศาสตร์ โดยแยกเป็ น แขนง ดั งนี้
1) สัตวศาสตร์ และ 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาร่างใบฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ ร่างใบฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ตามที่เสนอ
6.2 สถิ ติ ก ารสอบเข้ า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม
มติท่ีประชุม รับทราบ สถิตการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

6.3 การเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติท่ีประชุม รับทราบ การเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยให้ประชุมหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เตรียมการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) เกี่ยวกับการศึกษาข้อกฎหมายในการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะ
ที่ยั งไม่ มีก ารเปิด สอนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ภ าระงานของอาจารย์ ผู้สอน และการจั ด
อาจารย์ ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญ ญาตรี มอบหมายให้ก องบริก าร
การศึกษา วางแผนการจัดตารางเรียนในปีการศึกษา 2566 ให้ไม่เกิน 3 คาบติดต่อกัน เพื่อบริหารจัดการการใช้
ห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.4 กำหนดการกิจกรรมเฉลิม พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 10 เนื่ อ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มติท่ีประชุม รับทราบ กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
6.5 การเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มติท่ีป ระชุม รับทราบ การเปิด เผยข้อมูลของนักศึกษาตามพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยมอบหมายให้ หน่วยงานวินัยและนิติการ ดำเนินการร่างหนังสือยินยอมเพื่อให้นักศึกษารับทราบและยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
และให้เสนอร่างหนังสือยินยอมฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

