
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 186(8/2565) 

วันจันทร ์ที่ 29 สิงหาคม 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                     

1.1  การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ 

  มติท่ีประชุม  รับทราบโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนสิงหาคม 2565 

 

1.2 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  มติท่ีประชุม  รับทราบการเร่งรัดเบิกจ่ายงบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

จากเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

 1.3    ข้อสังเกตการเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

พิษณุโลก 

  มติท่ีประชุม  รับทราบข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก เช่น 

การเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน  การใช้ภาพประกอบในการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณสื่อการเรียนการสอนที่ยังด าเนินการไม่แลว้เสร็จ  

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 185(7/2565) วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 185(7/2565) วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 

2565  ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 

  

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง                                                                              

 3.1 รายงานการส ารวจจ านวนห้องเรียน 

  ถอนระเบียบวาระการประชุม 

  มติที่ประชุม รับทราบการถอนระเบียบวาระการประชุมรายงานการส ารวจจ านวน

หอ้งเรียน 

 

3.2 รายงานการส ารวจราคากลางในการจัดซื้อกระดาษ A4 และการใช้เครื่องถ่าย

เอกสารของหน่วยงาน   

  มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการส ารวจราคากลางในการจัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 

80 แกรม ก าหนดราคากลางรีมละ 95-100 บาท , กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม ก าหนดราคากลางรีมละ 

85- 90 บาท  หากเป็นกระดาษ A4 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมราคาไม่เกินรีมละ 105 บาท โดยมอบหมาย

ให้ส านักงานอธิการบดีหารือกับร้านค้าต่อไป ส่วนการใช้เครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานให้ก าหนดอัตรา

แผ่นละไม่เกิน 0.25 - 0.30 บาท        ไม่ก าหนดขั้นต่ าจ านวนแผ่นการถ่ายเอกสาร โดยเชิญบริษัทเครื่อง

ถ่ายเอกสารมาหารือทบทวนการก าหนดอัตราการถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งให้หน่วยงานส ารวจอัตราค่าเช่า

เครื่องถ่ายเอกสาร  

 

3.3  การให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดโครงการวิจัย

จราจร       ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

        มติที่ประชุม    เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งก าชับให้คณะ

รณรงค์ห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมอบหมายให้ส านักงานอธิการบดีและกองพัฒนา

นักศึกษาจัดโครงการรณรงค์วินัยจราจรให้แก่นักศึกษาต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ                                                                           

 4.1 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2565 ตามที่เสนอ  

 

 



 

 

 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 

สิงหาคม 2565 

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดโดยให้มองถึงการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด และกันเงนิเหลื่อมปีงบประมาณได้ 

 

 4.3 การเตรียมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 มติที่ประชุม รับทราบการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบหมาย

ให้โครงการจัดตั้งกองคลังท ารายงานสรุปการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งไปยังหน่วยงานให้

รับทราบเพื่อด าเนินการเร่งรัดการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2565 

ต่อไป 

 

 4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับคะแนนการประเมินที่ได้ระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ให้พิจารณาปรับเกณฑ์

กลางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นตัวชี้วัดที่ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี

และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และพิจารณาเปลี่ยนผู้ประเมินไม่ให้ท าหน้าที่ประเมินต่อเนื่องเกินคนละ    

3 ปี 

 

 4.5 การจัดตารางสอนให้แต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน 2 คร้ัง ต่อ 1 สัปดาห์  

 มติท่ีประชุม  รับทราบการจัดตารางสอนให้แต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน      

2 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ มอบให้กองบริการการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะหารือแนวทางการ

ด าเนนิการการจัดตารางสอน และรายงานผลใหท้ี่ประชุมรับทราบต่อไป 

  

 



 

 

 4.6 รายงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว ได้ผ่านมาตรฐานการ

รับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ 

  มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว   

ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

 4.7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

พิจารณาด าเนินการในประเด็นข้อค าถามที่ได้รับผลการประเมินคะแนนลดลงเพื่อหาแนวทางการแก้ไข   

และเสนอทีป่ระชุมพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                        

 5.1 การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565  

  มติท่ีประชุม  อนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน

ทั้งสิน้ 62 คน ตามที่เสนอ  

 

 5.2 การพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศกึษา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยกระตุ้นให้นักศึกษา

เล็งเห็นความส าคัญการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วม

กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถเพื่อให้นักศกึษาน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป โดยไม่เห็นด้วยใน

การก าหนดเป็นเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผ่านกิจกรรมครบก่อนจึงจะสามารถรับใบรับรองผล

การศกึษาได้ มอบหมายใหร้องอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกองพัฒนานักศกึษาพิจารณาด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมตอ่ไป 

 

 

 



 

 

 5.3 การพิจารณาการจัดสร้างพระบรมรูปพระนเรศวรทรงพระเยาว์ อุ้มไก่เหลืองหางขาว            

ณ ส่วนวังจันทน์ 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการจัดสร้างพระบรมรูปพระนเรศวรทรงพระเยาว์ อุ้มไก่เหลือง

หางขาว  ณ สว่นวังจันทน์ ในรูปแบบที่รว่มสมัยโดยมีการตกแตง่ให้สวยงามทั้งกลางวัน และกลางคนื 

 

 5.4 การพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

พิบูลสงคราม  

  มติท่ีประชุม  มอบรองอธิการบดีกิจการพิเศษ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนอื่นภายในจังหวัด

พิษณุโลกและน าข้อมูลเสนอตอ่ที่ประชุมพิจารณาก่อนเปิดภาคเรียน  

 

 5.5 การพิจารณาจัดมุมแสดงหนังสือและผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  

ใบไม้ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้จัดแสดงหนังสือและผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ       

ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้ 

   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ            

 6.1 การรับประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบของส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการรับประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 6.2 การปรับแก้ไขหลักสูตร 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการปรับแก้ไขหลักสูตร โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ รับทราบอีกครั้งก่อนเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  

  

    


