
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 188(10/2565) 

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 

(ฉบับที่ผ่านการรับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                     

1.1 แจ้งกิจกรรมการเข้าร่วมวันรักต้นไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่         

4 สาขาพิษณุโลก 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการเข้าร่วมวันรักต้นไม้ร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่า

ไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

 

1.2 การประชาสัมพันธ์รับบริจาคโลหติของหน่วยงานโรตารี่ 

มติที่ประชุม มอบทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การบริจาคเลือด ซึ่งอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษาที่มาบริจาคเลือดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ทุก 10 ท่านจับฉลากไปใช้ที่ร้าน

หมูกระทะ 1 สิทธิ์ 2 ที่นั่ง  

 

1.3 ขอแสดงความยินดีกับผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติท่ีประชุม  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนทนา  สาลี  ได้แต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.4 สรุปข้อมูลการให้บูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม   รับทราบข้อมูลการให้บูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 100 ปี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ         พิบูลสงครามแตล่ะหน่วยงานตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 187(9/2565) วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 และ

รายงาน     การประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 4(3/2565) วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 187(9/2565) วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 

2565 และรายงานการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 4(3/2565) วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 โดยให้แก้ไข



 

 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 187(9/2565) วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ในหน้าที่ 13 ปรับแก้ค า เป็นดังนี้ 

“URL https://apps.psru.ac.th/....” และให้ระบุผู้เข้าประชุมว่าเข้าประชุมในรูปแบบ Onelone หรือ Online ให้

ชัดเจน   

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง                                                                              

   3.1  การพิจารณาวีดิทัศน์สื่อต้นแบบการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบวีดิทัศนส์ื่อตน้แบบการฝกึซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 โดยปรับแก้ไขวีดิทัศน์ ภาพ เสียง สี ให้ปัจจุบันและทันสมัย 

 

3.2 การพิจารณาติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ.2555-2569 

มติที่ประชุม  รับทราบการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.2555-2569 ตามที่เสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ                                                                           

  4.1  รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ประจ าเดือนกันยายน 2565 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ประจ าเดือน

กันยายน 2565 ตามที่เสนอ ซึ่งจากการายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา ขอมอบหมายให้ทุก

หน่วยงานด าเนินการวางแผนเพื่อก าหนดมาตรการการใช้สาธารณูปโภคให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

พร้อมมอบหมายใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการดังนี้ 

1. มอบหมายใหก้องกลาง ด าเนนิการเพิ่มเติมการจัดเก็บค่าน้ าค่าไฟของโครงการก่อสร้าง

ต่าง ๆ ที่จัดขึน้ภายในมหาวิทยาลัย เชน่ โครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล และอื่น ๆ  

2. มอบหมายคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าตาข่ายกันนก

และปรับปรุงห้องน้ า 

3. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ติดตามการด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาล 

ส่วนสนามบิน 

 



 

 

  4.2  การน าระบบ PSRU Digital Signature Platform มาใช้กับการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  การน าระบบ PSRU Digital Signature Platform มาใช้กับการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ และให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ไปพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ชื่อและต าแหน่งของผู้เกษียนหนังสือ และเพิ่มเติมข้อความกลาง

ส าหรับการลงนาม เชน่ ทราบ เห็นชอบ  รวมถึงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ 

ให้สามารถใช้งานได้ภายใน 6 เดือน  

 

  4.3  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       

เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและ

ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม) คร้ังท่ี 2 ในหัวข้อ “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช” 

 มติที่ประชุม รับทราบ  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนา

เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช” ตามที่เสนอ และมอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการทบทวนในการก าหนดหน่วยกิตจ านวนช่ัวโมงที่เกินความจ าเป็น โดย

ค านงึถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุน รวมถึงปรับลดจ านวนรายวิชาในแต่ละกลุ่มใหม้ีความเหมาะสม ไม่เกินกลุ่ม

ละ 3 รายวิชา ยกเว้นกลุ่ม 4  (กลุ่มวชิาสร้างทักษะทางภาษา) 

 

  4.4 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 โดยขอใหแ้ตล่ะหนว่ยงานด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี ้ 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย จากเงิน

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การรายงาน  ผลงาน/ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



 

 

  4.5 ก าหนดการรับการตรวจเยี่ยมของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี                     

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันท่ี 3 พฤศจกิายน 2565 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  ก าหนดการรับการตรวจเยี่ยมของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตน

สุวรรณ องคมนตร ี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 3 พฤศจกิายน 2565 ตามที่

เสนอ และขอนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมการรับการตรวจเยี่ยมในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 

13.00 น. เป็นต้นไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                        

  5.1  การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 7/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565  

  มติท่ีประชุม  อนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 38 

คน ตามที่เสนอ  

 

  5.2  การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะ ส านัก/สถาบัน  และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2564  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน  และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2564 ตามที่เสนอ โดยให้น า

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ส าหรับรับการประเมิน

คุณภาพการศกึษาในรอบต่อไป 

 

  5.3  การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ของ

มหาวิทยาลัย    ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีการศึกษา 2564 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ของ

มหาวิทยาลัย      ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามที่เสนอ โดยขอให้ทุกคณะพิจารณา

ร้อยละของผลการด าเนินการซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงควรวางแผนการ

ด าเนนิงานให้ดีขึ้นเพื่อใหไ้ด้ผลการด าเนินงานที่สูงขึน้ในการประเมินรอบต่อไป 

 

 

 



 

 

  5.4  การพิจารณาหน่วยงาน และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี

การศึกษา 2565 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การพิจารณาหน่วยงาน และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ตามที่เสนอ และขอให้ทุกคณะเน้นการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย

กลุ่ม  2 ให้มากขึ้น โดยการจัดโครงการประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 รว่มกัน 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ            

 6.1 ขอเชิญผู้บริหารร่วมพิธีประทานแจกันดอกไม้ เน่ืองในวันคล้ายวัน เกิดของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ การร่วมพิธีประทานแจกันดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม         

ท 209 โดยแตง่กายชุดสุภาพโทนสีฟ้า 

 

6.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และการประกาศการ

เพิ่มค่าจ้างของบุคลากร 

มติที่ประชุม  มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปพิจารณาปรับหลักเกณฑ์

การเพิ่มค่าจ้างของบุคลากร ทั้งนี้ มอบหมายงานวินัยและนิติการด าเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์ ดังกล่าวให้

บุคลากรทราบต่อไป 

 

6.3  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม  ขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ onsite เพื่อ

ถ่ายภาพกรรมการทุกท่าน และน าไปใช้ในงานส่วนตา่ง ๆ ต่อไป 

 


