
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 178 (4/2564) วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.1 ก า รพ ิ จ า รณา แต ่ ง ต ั ้ ง

กรรมการสภาวิชาการ 

สภา มหา ว ิ ทย า ล ั ย เ ห ็ น ชอบแต ่ ง ต ั ้ ง

คณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

1.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2.  รศ. ดร.ดเิรก  ธรีะภูธร 

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

3. รศ. ดร.ทศพร  อนิเจรญิ   

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

4.  ผศ. ดร.พรีธร บุณยรัตพันธ์ุ  

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

5.  ผศ. ดร.ภัทรมนัส  พงศ์รังสรรค์  

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

6.  รศ. ดร.วชิัย แหวนเพชร  

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

7. รศ. ดร.สุชาติ  แสงทอง 

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

8. รศ. ดร.สัมฤทธ์ิ  โมพ้วง 

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

9. (ผศ. ดร.อิราวัฒน ์ ชมระกา 

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

10. ผศ. ดร.จีรพงษ์  มหนิธิวงศ ์

(กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

11. ผศ. ว ่าท ี ่ เร ืออากาศตรี ดร.บ ัญชา 

สำรวยร่ืน (กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

12. ผศ. ดร.ทัศนีย์  ปัทมสนธ์ิ  

(กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

13. ผศ. ดร.พรดรัล  จุลกัลป ์  

(กรรมการสภาวชิาการของคณะ) 

 

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

คำสั่งแต่งตัง้แลว้ 



 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.1 

(ต่อ) 

 14. อาจารย์พมิพ์รดา  ธรรมภีักดี  

(กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

15. อาจารย์ ดร.สุธัญญา  ปานทอง  

(กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

16. ผศ. ดร.อลงกรณ์  เมอืงไหว  

(กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

17. ผศ. ดร.อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์  

(กรรมการสภาวิชาการของคณะ) 

18. อาจารย์ ดร.อดุลย์  วังศรีคูณ 

กรรมการและเลขานุการ  

 

5.2 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการการเงินและ

งบประมาณ เปล่ียนแปลง 

สภา มหา ว ิ ทย า ล ั ย เ ห ็ น ชอบแต ่ ง ต ั ้ ง

คณะกรรมการการเง ินและงบประมาณ 

เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1.  ผศ.เกษม บุญโญ กรรมการ  

     (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

2.  นางวิลาวัณย์  สุบิน กรรมการ 

     (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

3. ผศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ กรรมการ  

     (ผู้แทนคณบดี,  สำนักฯ) 

4.  ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ กรรมการ 

     (ผู้แทนคณบดี,  สำนักฯ) 

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

คำสั่งแต่งตัง้แลว้ 

6.1 การตรวจสอบรายงาน

การเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2563  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบการตรวจสอบ

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 30 

กันยายน 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร

ดำเนินการและรายงานสภามหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 

  

ฝ่ายบริหาร

มหาวทิยาลัย ได้

ดำเนนิการ ดังนี ้

 

 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

6.1 

(ต่อ) 

 1. จัดทำแนวทางการเยียวยาลูกหนี ้ผ ิด

ส ัญญาร ับท ุนจำนวน 14 ราย โดยให้

พจิารณาการช่วยเหลอืเป็นราย ๆ ไป และให้

ค ิดอ ัตราดอกเบ ี ้ ยแบบลดต ้นลดดอก

ย้อนหลังตั้งแต่ผิดสัญญาการกู้ยืมเรียน โดย

ใช ้ เกณฑ ์อ ั ตราการค ิดดอกเบ ี ้ ยตาม          

พระราชกำหนดแก้ไขเพ ิ ่มเต ิมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564   

2.  จัดหาเอกสารหลักฐาน ประกอบการ

บันทึกบัญชียอดรายการปรับปรุงบัญชีที่ดิน 

อาคารและอ ุปกรณ ์  จำนวน 807 .17         

ล้านบาท   

1. อยู่ระหว่าง

ดำเนนิการจัดทำ   

แนวทางการเยยีวยา

ลูกหนี้ผิดสัญญารับ

ทุนจำนวน 14 ราย 

2.  อยู่ระหว่างจัดหา

เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการบันทึก

บัญชยีอดรายการ

ปรับปรุงบัญชท่ีีดนิ 

อาคารและอุปกรณ ์

 

6.2 รายงานสถานะการเงิน

ประจำเดือนมนีาคม 2564 

สภามหาวิทยาลัยร ับทราบรายงานสถานะ

การเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมอบให้

ฝ ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการนำเงินฝาก

ธนาคารลงทุนเพื่อหาผลกำไรเพิ่มเตมิต่อไป 

ฝ่ายบรหิารรับทราบ

แนวทางเพื่อพิจารณา

นำเงินฝากธนาคาร

ลงทุนเพื่อหาผลกำไร

เพิ่มเตมิต่อไป 

6.3 รายงานผลการปฏบัิตติาม

มตท่ีิประชุมสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ             

พบูิลสงคราม คร้ังท่ี  177 

(3/2564) 

สภามหาวทิยาลัยมมีต ิดังนี้ 

1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติ

ท ี ่ ป ร ะ ช ุ มสภา มหา ว ิ ทย า ล ั ย ราชภั ฏ           

พบูิลสงคราม คร้ังท่ี  177 (3/2564)  

2. เห็นชอบให้คงชื่อของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่างตามเดิม 

3. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

เร่งดำเนินการเปิดสอนชุดวิชา Module ที่

สามารถให้ใบประกาศนียบัตร โดยใชรู้ปแบบ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

การเปิดชุดวชิา 

Module ท่ีสามารถให้

ใบประกาศนียบัตร 

โดยใชรู้ปแบบการ

เรียนการสอนแบบ

ออนไลน ์ขณะนีร้อง

อธิการบดีฝ่าย

วชิาการ ไดจ้ัดทำ

แผนการเปิดและ

เป้าหมายการรับ

นักศกึษา ซึ่งจะเสนอ

สภามหาวทิยาลัยใน

โอกาสต่อไป 

 

 

 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

6.4 การตดิตามการดำเนินงาน

ด้านต่าง ๆ ตาม

ข้อเสนอแนะของสภา

มหาวทิยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบการติดตามการ

ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย สำหรับการจัดตั ้งศ ูนย ์ด ูแล

ผู้สูงอายุ งบประมาณก่อสรา้งอาคาร อาจจะนำ

เงินกองทุนรายได้มาใช้ดำเนินการ โดยฝ่าย

บรหิารจะดำเนินการรับเรื่องต่อไป  สำหรับการ

จัดสร้างถาวรวัตถุเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่

รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อกำหนดแผนงาน ระยะเวลาการดำเนินการท่ี

ชัดเจนต่อไป 

1. การจัดต้ังศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ สำหรับ

งบประมาณก่อสรา้ง

อาคาร ฝ่ายบรหิารอยู่

ระหว่างดำเนินการ

พิจารณานำเงินกองทุน

รายได้มาใช้ดำเนินการ  

2. การจัดสร้าง

ถาวรวัตถุเพื่อน้อม

ถวายความอาลัยแด่

รัชกาลท่ี 9 อยู่ระหว่าง

การตัง้คณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการต่อไป 

7.1 การดำเนนิการของ

มหาวทิยาลัยเกี่ยวกับโรค

ระบาดโควิด 19 

สภามหาวิทยาลัยมมีติ ดังนี ้ 

1. การเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาล

สนาม มอบหมายให้ฝ่ายบริหารวางแผนแยก

ส่วนพื ้นที ่และแยกส่วนบุคลากรที ่จะต ้อง

ประสานงานกับบุคลากรของโรงพยาบาลสนาม

ให้ชัดเจน  

2. เห็นชอบในการหลักการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาอัตรารอ้ยละ 10 – 15 โดยมอบให้ฝ่าย

บริหารดำเนินการพิจารณาความเหมาะสม

ต่อไป 

1. ฝ่ายบรหิารรับทราบ

โดยจะได้ดำเนินการ

วางแผนแยกส่วนพืน้ท่ี

และแยกส่วนบุคลากรท่ี

จะตอ้งประสานงานกับ

บุคลากรของ

โรงพยาบาลสนาม  

2. อธกิารได้ลงนาม

ประกาศลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตรารอ้ยละ 10 แลว้ 

 

 

 

 


