
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 185(7/2565) 

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                     

1.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ

กัญชาหรอืกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  มติท่ีประชุม 1. รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนว

ทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตามที่ เสนอ  และ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกได้รับทราบด้วย  

2. ควรออกประกาศเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เพิ่มเติม โดยมอบรองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา หารือร่วมกันพิจารณาออกประกาศให้

ครอบคลุม  

 

1.2 การประชุมระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวจิัย หรอืบริการวิชาการ   

  มติท่ีประชุม  รับทราบก าหนดการประชุมระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัย หรือ

บริการวิชาการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยขอความร่วมมือให้รองคณบดีที่รับผิดชอบฝ่าย

วิชาการ วิจัย   เข้าร่วมดว้ย และสามารถจัดส่งรายชื่อผูเ้ข้าร่วมเพิ่มเติม ไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2565  

 

 1.3 การงดการปฏิบัติงานล่วงเวลา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

  มติท่ีประชุม  รับทราบการงดการปฏิบัติงานล่วงเวลา ด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา ตามที่เสนอ 

 

1.4 จ าวนนักศกึษา กศ.ป.ป. (เสาร์ – อาทติย์) ลดลง 

มติท่ีประชุม  รับทราบขอให้ทุกคณะวางแผนการเปิดสอนนักศึกษาภาคค่ า ที่ส่วนวัง

จันทน์ 

 

 

 



 

 

1.5  การดูแลนักศกึษาโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงทุน และโครงการเพชรกาสะลอง  

มติท่ีประชุม  มอบหมายใหผู้ช่้วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตร ีดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง ผูช่้วย

อธิการบดีฝ่ายชว่ยอ านวยการ และรองคณบดีฝา่ยกิจการนักศกึษาทุกคณะ เป็นคณะกรรมการมาช่วยดูแล

นักศึกษาโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งทุน และโครงการเพชรกาสะลอง 

 1.6 การส ารวจจ านวนห้องเรียน 

มติท่ีประชุม  มอบหมายส านักงานอธิการบดีและกองบริการการศึกษา ส ารวจจ านวน

หอ้งเรียนแต่ละอาคารและรายงานมหาวิทยาลัยทราบ 

 

 1.7 การจัดซื้อหมึกเคร่ืองพมิพ์และกระดาษ 

มติท่ีประชุม มอบหมายส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบส ารวจราคากลางและแจ้งให้

ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อให้ทุกหนว่ยงานด าเนินการจัดซือ้หมกึเครื่องพิมพ์และกระดาษต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 184(6/2565) วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 184(6/2565) วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 

2565 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง                                                                              

 3.1 การเตรยีมความพร้อมเปิดภาคเรยีน ปีการศึกษา 2565  

  มติที่ประชุม 1. รับทราบการส ารวจข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรที่ประสงค์เข้ารับฉีด

วัคซีนโควิด 19  โดยระบุข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ และขอให้ทุกหน่วยงานและ

นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน 

2. รับทราบการเตรียมความพร้อมห้องเรียน Hybrid Classroom ที่ทาง

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 70 ห้องเรียน ตามที่

เสนอ  

   

 

 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ                                                                           

 4.1 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ประจ าเดือนมิถุนายน 2565  

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ประจ าเดือนมถิุนายน 

2565 ตามที่เสนอ  

 

 4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจ าปี พ.ศ. 2565    

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI กลุ่ม 2 ซึ่งรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ  

 

 4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 19 

กรกฎาคม 2565  

 มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565    ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดังนี้  

 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 497,337,400 บาท มีผล

การเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม จ านวน 425,943,578.07 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 85.64 

 2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ จ านวน 216,864,183.87 บาท มี

ผล          การเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม จ านวน 134,014,689.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.80 ซึ่งกรณี

หน่วยงานใดด าเนินการใช้งบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา จะต้องด าเนินการคืนงบประมาณให้แก่

มหาวิทยาลัย 

 โดยขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ต่อไป 

 3. ในส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย มอบหมายคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประสานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ช่วยดูแลปรับปรุงการซ่อมบางจุดที่สามารถ

ด าเนนิการได้ และมอบหมายส านักงานอธิการบดีพิจารณาด าเนินการจัดซื้อเครื่องตบหน้าดิน 

 

 



 

 

 4.4 (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2569  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2569 ตามที่เสนอ โดยมอบหมาย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ด าเนินการก าหนดค่า

เป้าหมายตัวชี้วัด มรพส. 4.3 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ให้เหมาะสม และขอให้ทุก

หนว่ยงานเร่งด าเนนิกรตรวจสอบข้อมูลใหถู้กต้องและครอบคลุมอีกครั้ง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565  

 

 4.5 การด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสี่) โดยส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

 มติท่ีประชุม  รับทราบการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

(รอบสี่) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม ตามที่เสนอ 

  

 4.6 การยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์             

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)  

  มติท่ีประชุม  รับทราบการยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 

ตามที่เสนอ 

 

 4.7 โครงการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ        สู่ระดับการปกครองส่วนท้องถ่ิน (Traffy Foudue)  

  มติท่ีประชุม  รับทราบโครงการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Traffy Foudue) ตามที่เสนอ และขอเชิญชวน

ทุกคณะเข้าร่วมการเปิดตัวแพลตฟอร์มฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565  

     ส าหรับการด าเนินโครงการ U2T มอบหมายให้แต่ละคณะ ช่วยอ านวย

ความสะดวกการทดรองเงินยืมให้แก่คณาจารย์ฯ เพื่อน ามาใช้ด าเนินการจัดโครงการ ซึ่งขอให้รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ช่วยหาแนวทางการทดรองเงนิยืมตอ่ไป 



 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                        

 5.1 การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 4/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565  

  มติท่ีประชุม  อนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน

ทั้งสิน้ 182 คน ตามที่เสนอ 

 

 5.2 การพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง มอบอ านาจ         

และภารกิจให้รองผู้อ านวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง มอบ

อ านาจและภารกิจให้รองผูอ้ านวยการ ปฏิบัติราชการแทนผูอ้ านวยการ ตามที่เสนอ โดยใหท้างผู้รับผดิชอบ

ตรวจรายชื่อผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ควรมาจากหลากหลายหน่วยงานไม่สังกัดอยู่ในหน่วยงาน

เดียวกัน และให้เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งตั้งฯ ต่อไป ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กศ.ป.ป. (เสาร-์อาทิตย์) ให้สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ 

 

 5.3 การพิจารณาแบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง (CCPS03) ของคณะวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบแบบขอเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง  (CCPS03) ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการจัดการสารสนเทศ   

  2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา  

  โดยขอให้ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ 1 และ 2 น าไปพิจารณาปรับปรุงจ านวนการรับ

นักศึกษาเพิ่มขึน้ ในปี 2566 จ านวน 30 คน และในปี 2567 เป็นต้นไป จ านวนปีละ 35 คน 

  3.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

  4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

  ส าหรับกรณีนักศกึษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไม่ถึง 5 คน ไม่เบิกค่าสอน  

 

 

 

 



 

 

 5.4 การพิจารณาแบบขอปิดหลักสูตร (CCPS04) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบแบบขอปิดหลักสูตร (CCPS04) จ านวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ 

ดังนี้  

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  ของ

คณะพยาบาลศาสตร ์  

  2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

    

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ            

  6.1  สรุปจ านวนผู้สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรผู้ช่วย

พยาบาล ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2565        

  มติที่ประชุม  รับทราบจ านวนผู้สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ สาขาวิชา

ใดที่มีผู้สมัครมาเรียนไม่ถึงเกณฑ์การรับของแต่ละสาขาวิชา ขอให้ปิดสาขาวิชานั้น  และขอให้อาจารย์

ประจ าสาขาวิชานั้นและ  กองบริการการศึกษาเป็นผู้ช้ีแจงผู้สมัครเพื่อย้ายไปเรียนในสาขาวิชาอื่นต่อไป โดย

ให้คณบดีทุกคณะและกองบริการการศึกษา ร่วมหารือการบริหารจัดการจ านวนผู้สมัคร ในวันที่  11 

สิงหาคม 2565 หลังจากปิดรับสมัครในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแลว้  

 

   

    

 


