
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 187(9/2565) 

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                     

1.1 การวางแผนรองรับสถานการน้้าท่วมเน่ืองจากฝนตก 

มติที่ประชุม รับทราบ ให้เร่งด้าเนินการสูบน้้าออกจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย             

ให้ทันท่วงที 

   

  1.2 นักศกึษาทุกเพชรกาสะลอง และนักศกึษาหน่ึงต้าบลหน่ึงทุน  

  มติที่ประชุม รับทราบ โดยสามามารถประสานข้อมูลนักศึกษาทุกเพชรกาสะลอง และ

นักศึกษาหนึ่งต้าบล หนึ่งทุน ได้ที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

 

  1.3 ก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 

  มติที่ประชุม รับทราบก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 โดยมีการพิจารณาวาระการรับพระราชทานปริญญาบัตร และการรับนักศกึษา 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 186(8/2565) วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2565    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 186(8/2565) วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 

2565  ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง                                                                              

  3.1  ความคืบหน้าการส้ารวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส          

โคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

  มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการส้ารวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มกระตุ้น ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยขอความร่วมมือให้ทุกคณะและหน่วยงาน รวมถึงสภานักศึกษา องค์การบริหารกิจกรรม



 

 

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ สโมสรบุคลากรและกองพัฒนานักศึกษา ช่วยกันประชาสัมพันธ์แบบ

ส้ารวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่   ปีการศึกษา 2565  ให้

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ รับทราบโดยทั่วกัน  และแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 

2565  

 

3.2  แจ้งผลการหารือทบทวนการก้าหนดอัตราค่าถ่ายเอกสาร  ของส้านัก           

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มติที่ประชุม  รับทราบผลการหารือทบทวน  การก้าหนดอัตราค่าถ่ายเอกสาร ของส้านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอให้ทุกหน่วยงานหารือกับบริษัทเครื่องถ่ายเอกสารขอ

เปลี่ยนแปลงสัญญา จากเดิม 5 ปี เป็นปีต่อปี  

   ในการส่วนระบบเซิร์ฟเวอร์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน มอบโครงการจัดตั้งสถาบัน

เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมมือกับทุกหน่วยงานหาแนวทางป้องกันดูแล และขอให้โครงการจัดตั้งสถาบัน

เทคโนโลยีดจิทิัลชะลอการรับบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด รวมถึงการจัดท้าเว็บไซต์ของ

หนว่ยงานภายในขอให้โครงการจัดตัง้สถาบันเทคโนโลยีดจิทิัลเป็นผู้ด้าเนนิการ  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ                                                                           

  4.1  แจ้งก้าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

เขตภาคเหนือ 

 มติที่ประชุม  รับทราบแจ้งก้าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยก้าหนดประชุมหารือเตรียมความพร้อม 

ขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ ในการประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย(ทปอ.)จะขอเสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรภาคเหนือ ในปี 2566 

 

  4.2  รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้้าประปา ประจ้าเดือนสิงหาคม 2565 

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้้าประปา ประจ้าเดือนสิงหาคม 

2565 ตามที่เสนอ กรณีการซ่อมแซมประปาของมหาวิทยาลัย และต้องใช้น้้าประปาส่วนภูมิภาคขอให้ทุก

หน่วยงานใช้น้้าอย่างประหยัด ให้มีการเจาะบ่อน้้าบาดาลในส่วนของโรงเรียนสาธิต รวมถึงการรายงาน

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มเติมการจัดเก็บข้อมูลของบ้านพักและร้านค้า ทั้งนี้ มอบหมายให้งานอาคาร



 

 

สถานที่ ลงพื้นที่ส้ารวจมิเตอร์ และบันทึกปริมาณการไฟฟ้าของทุกอาคารที่มีการติดตั้งมิเตอร์โดยแยก

ข้อมูลแตล่ะสัปดาห ์ 

 

  4.3  รายงานหลักสูตรที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2566 ตามโครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาหลักสูตร Co-creation รองรับ 

Career of the Future และ Local Economic Growth กิจกรรมที่ 3.3 การปรับปรุงหลักสูตรหรือ

พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตร ี(OBE+CLOs) และระดับบัณฑิตศกึษา (OBE) 

 มติที่ประชุม รับทราบรายงานหลักสูตรที่ปรับปรุงในปีการศึกษา 2566 ตามโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาหลักสูตร Co-creation รองรับ 

Career of the Future และ Local Economic Growth กิจกรรมที่ 3.3 การปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนา

หลักสูตรใหม ่ระดับปริญญาตรี (OBE+CLOs) และระดับบัณฑติศกึษา (OBE) ทั้งนีจ้ะเชญิวิทยากรที่มคีวามรู้ 

ด้าน OBE มาอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์โดยมอบให้กองบริการการศึกษารับผิดชอบด้าเนินการ เพื่อให้

ทุกคณะที่จะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใช้แนวทางรูปแบบของ OBE 

 

  4.4  การเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมต้นแบบดีเด่นการประเมิน

ชุมชน องค์กร และอ้าเภอคุณธรรม ประจ้าปีงบประมาณ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมต้นแบบดีเด่น          

การประเมนิชุมชน องค์กร และอ้าเภอคุณธรรม ประจ้าปีงบประมาณ ตามที่เสนอ  

 

  4.5  รายงานการติดตั้งระบบเครือข่าย (PSRU Network Infrastructure) 

 มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการตดิตั้งระบบเครือขา่ย (PSRU Network Infrastructure) 

ตามที่เสนอ และขอเชิญอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในส่วนคณะที่ไม่มีอาจารย์

สาขาคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือการใช้ประโยชน์จากการใช้

ซอฟแวร์อุปกรณ์ต่อไป และมอบงานประชาสัมพันธ์  การติดตั้งระบบเครือข่าย (PSRU Network 

Infrastructure) ให้ทุกงานเตรียมความพรอ้มรองรับการใชร้ะบบ 

  

 



 

 

  4.6  ผลการพัฒนาแผนที่น้าทางสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU 

MAP) 

  มติท่ีประชุม  รับทราบผลการพัฒนาแผนที่น้าทางสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม (PSRU MAP) ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                        

  5.1  การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 6/2565 ประจ้าปีการศึกษา 2565  

  มติท่ีประชุม  อนุมัตผิลการศกึษา ครั้งที่ 6/2565 ประจ้าปีการศึกษา 2565 จ้านวน 296 

คน ตามที่เสนอ 

 

  5.2  การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ

เทยีบต้าแหน่งทางวชิาการ ของพนักงานที่มีต้าแหน่งทางวชิาการ จากสถาบันการศึกษาอื่น  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการเทียบต้าแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานที่มีต้าแหน่งทางวิชาการ จากสถาบันการศึกษาอื่น   

ตามที่เสนอ 

 

  5.3  การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ และเห็นชอบในหลักการของการติดตามและ

ประเมินผล  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 - 2569 โดยใช้รอบการประเมินของ

การประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

 

  5.4  การพิจารณาก้าหนดวัน และสถานที่ การด้าเนินโครงการส่งเสริมและท้านุบ้ารุง

ศาสนาและประเพณีท้องถ่ิน “กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี” ประจ้าปี พ.ศ. 2565 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การพิจารณาก้าหนดวัน และสถานที่ การด้าเนินโครงการ

ส่งเสริม และท้านุบ้ารุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี” ประจ้าปี พ.ศ. 2565         

ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และให้ส้านักศิลปะและวัฒนธรรมท้า

หนังสือเชิญชวนหนว่ยงานภายนอกร่วมกิจกรรมดังกล่าว 



 

 

 

  5.5  การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชาครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ขยายระยะเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชาครู หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ 2561 ได้ถึงปีการศึกษา พ.ศ.2569 

 

  5.6  การพิจารณาขอไม่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ ตามรอบระยะเวลา 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ไม่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  

  

  5.7  การพิจารณาข้อมูลการรับนักศึกษาเข้า ปีการศึกษา พ.ศ.2562 – พ.ศ.2565 

  มติที่ประชุม  รับทราบ ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้า ปีการศึกษา พ.ศ.2562 – พ.ศ.2565           

โดยจะหารือรายละเอียดอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ วันที่             

4 ตุลาคม 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ            

 6.1  หลักสูตรอบรมระยะสั้น และหลักสูตรโมดูล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบมี

รายได้ โดยมีตัวแทนคณะที่มหีลักสูตรโมดูลเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 

 6.2 การจัดซื้อโปรแกรม Turnitin ส้าหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวชิาการ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงาน

จัดซื้อโปรแกรม Turnitin ส้าหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ให้ใช้งบประมาณจากแหล่ง

กองทุนวิจัยฯ โดยมหาวิทยาลัยจะสมทบเข้ากองทุนวิจัยฯเพิ่มเติม 2.5 ลา้นบาท 

   
 


