
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 180 (6/2564) วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

2.1 การเปิดสอนหลักสูตร

บริหารจัดการขยะ 

มอบหมายให้อธิการบดีเร่งดำเนินการเปิด

สอนหลักสูตรบริหารจัดการขยะ สำหรับ

การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะให้ดำเนินการ

เมื่อมีความพร้อมต่อไป 

อธิการบดี รับทราบ

และเตรียมการเปิด

สอนหลักสูตรบริหาร

จัดการขยะต่อไป  

2.2 การจัดเก็บเอกสารสำคัญ

ของมหาวิทยาลัย 

การจัดเก็บเอกสารในอาคารทีปวิชญ์ให้

จัดเก็บเรียบร้อย และดำเนินการตรวจสอบ

โครงสร้างการรองรับนำ้หนักของหอ้งจัดเก็บ

เอกสารต่อไป 

ฝ่ายบริหาร รับทราบ

โดยได้ดำเนนิการ

จัดเก็บเอกสารใน

อาคารทีปวชิญ์

เรียบร้อยแลว้ 

4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน

ของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง                        

(วังจันทน์ ริเวอร์ววิ) 

สภามหาวิทยาลัยมีมต ิร ับทราบผลการ

ดำเนินงานของศูนย์ว ัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน

พฤษภาคม 2564  และมอบหมายให้

ตรวจสอบการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศ

ในหอ้งพักไม่ให้ซ้ำซ้อนกันต่อไป 

ผู้บริหารศูนย์

วัฒนธรรม รับทราบ

โดยดำเนินการ

ตรวจสอบการเปิด

ระบบ

เครื่องปรับอากาศ

แลว้ 

4.2 รายงานความคบืหนา้การ

ดำเนนิการงานของโรงเรียน

สาธติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความ

คืบหน้าการดำเนินการงานของโรงเร ียน

สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการ ดังนี้ 

1) วางแผนกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 

และมัธยมศกึษา 2) ให้เปิดหลักสูตร EP โดย

วิเคราะห์ต้นทุนประกอบการเปิดสอน และ 

3) ตั้งเป้าหมายการเปิดหลักสูตรนานาชาติ 

โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติของ

ส ห ป ร ะ ช า ช า ต ิ  ห ร ื อ  International 

Baccalaureate ซึ่งไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์

ของหลักสูตร ท้ังน้ีให้เร่ิมดำเนนิการหลังจาก

เปิดสอนหลักสูตร EP ใน 2 ปแีรก 

อธิการบดี รับทราบ 

โดยอยู่ระหว่างการ

ดำเนนิการตามมตท่ีิ

ประชุม 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.1 การพจิารณาอนุมัตใิห้

ปริญญาบัตรและ

ประกาศนียบัตร ประจำปี

การศึกษา  2562 – 2563 

สภามหาวทิยาลัยอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรและ

ประกาศนียบัตร ประจำปกีารศึกษา 2562 – 

2563 แก ่น ักศ ึกษาท ี ่สำเร ็จการศึกษา 

จำนวน 3,580 คน 

รองอธ ิการบด ีฝ ่าย

ว ิ ช าการ  และกอง

บร ิ ก า รก า รศ ึ กษา 

รับทราบมต ิ

5.2 การพจิารณาแผนการเปิด

หลักสูตรและเป้าหมายการ

รับนักศกึษา ภาคปกต ิตาม

แผนพัฒนาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ของ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ศกึษา (4 ป)ี 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนการเปิด

หลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา 

ภาคปกต ิ  ตามแผนพ ัฒนาการศ ึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ของหลักส ูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี) ตามที่

เสนอ และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ ช ี ้แจงให้

นักเรียนได้เข้าใจถึงโอกาสที่ได้รับในการ

เรียนสายวทิยาศาสตร์ต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ กองบริการ

การศึกษา กอง

มาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

และคณะวิทยาศาสตร์

รับทราบและ

ดำเนนิการตามมต ิ 

5.3 การพิจารณาแผนการรับ

นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน

ชุดวชิา (Module) ท่ีเปิดและ

เปิดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัย

ร า ช ภ ั ฏ พ ิ บ ู ล ส ง ค รา ม 

ประจำปกีารศึกษา 2564 – 

2569 

สภามหาว ิทยาลัยเห ็นชอบแผนการรับ

นักศกึษาเพื่อเข้าศึกษาในชุดวชิา (Module) ท่ี

เปิดและเปิดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 – 

2569 ตามที่เสนอ 

รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ กองบริการ

การศกึษา กอง

มาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รับทราบมติ 

5.4 การพจิารณาปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร สมอ.08 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร สมอ.08 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี ้     

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร ์  หล ักส ูตร

ปร ับปร ุง  พ.ศ. 2561 2) หล ักส ูตรส ังคม

สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

และ 3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที ่เสนอ และเสนอ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร  

   รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ กอง

มาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รับทราบและ

ดำเนนิการตามมติ 

   สำหรับการ

เตรยีมการเปิดสอน

หลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต จะมกีาร

หารือในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยต่อไป  



 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.4 

(ต่อ) 

 (CHECO) ต่อไป สำหรับการเตรียมการเปิด

หล ั กส ู ต รน ิ ต ิ ศ าสตรมหาบ ัณฑ ิ ต ให้

ดำเนินการจ้างอาจารย์เป็นรายปี เพื่อเป็น

อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจำหลักสูตรในการเปิดหลักสูตรต่อไป 

 

5.5 การพจิารณาแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรท่ีมีสหกิจศกึษา 

การฝึกงาน หรอืการฝกึ

ภาคสนามในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจ

ศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ

ดำเน ินการตามมาตรการของจ ังหวัด

พ ิ ษ ณ ุ โ ล ก  แ ล ะ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยที ่เกี ่ยวข้องกับมาตรการใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ รับทราบมติ 

5.6 การพจิารณาประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ    

พบูิลสงคราม เร่ือง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่

ครองชีพพเิศษสำหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได้ สายวิชาการ และ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได้ สายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ     

พบูิลสงคราม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สภามหาวิทยาลัยมีมติ 1) เห็นชอบประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื ่อง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าครองชีพพิเศษ

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได้ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยแก้ไขประกาศเพิ ่มการอ้างอิง

ข้อความข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2551 และมติสภามหาวิทยาลัย เสนอ

ให้อธิการบดีลงนามใหม่ ยอ้นหลังต้ังแต่วันท่ี 

1 ธันวาคม 2563   

 

ฝ่ายบริหาร รับทราบ

และดำเนินการตาม

มตแิลว้ 
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5.6 

(ต่อ) 

 และ 2) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงาน

ผลการให้ความดี ความชอบ กรณีพนักงาน

มหาว ิทยาล ัย สายว ิชาการได ้ร ับการ

พจิารณาความดี ความชอบมาจากการได้รับ

ตำแหน่งทางวิชาการ และรายงานผลกรณี

บุคคลที่ต้องถูกให้ออกจากงาน เนื่องจาก

ไม่ได้รับทางตำแหน่งวชิาการ 

 

5.7 การพจิารณายกเวน้ค่า

บำรุงการศกึษา 

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

และยกเวน้ค่าหอพัก 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการยกเว้นค่า

บำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

และยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษา จำนวน 

3 ราย ตั ้งแต่ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 

2564  จนครบหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 1) 

นางสาวจุฑามาศ สีหะวงษ์ หลักสูตรควบ

ปร ิญญาคร ุศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษากับวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิส ิกส ์ 2) นางสาวณัฏฐณิชา       

อินปัน หลักสูตรควบปริญญาครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษากับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3) 

นางสาววราลักษณ์ จันทะวงษ์ หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

โดยมีเงื ่อนไข ดังนี้ 1) การยกเว้นค่าบำรุง

การศึกษาให้เสมือนเป็นการรับทุนให้ไปใช้

ทุนในโครงการ 1 ตำบล  1 ทุน เป็นกรณี

พิเศษ 2) การยกเว้นค่าหอพักให้มีเงื ่อนไข

โดยการช่วยเหลือกิจกรรมของหอพักซึ่งเป็น

แบบภาระงาน 3) ย ุต ิการให ้ท ุน กรณี

นักศึกษาไม่ม ีความเกี ่ยวข้องกับมูลนิ ธิ

พพิัฒน์พษิณุโลก ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลง 

รองอธิการบดฝี่าย

วิชาการ และกอง

บรกิารการศึกษา

ดำเนินการตามมติแล้ว 
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5.8 การพจิารณาต่อเวลา

ราชการบุคลากรสาย

วชิาการ 

สภามหาว ิทยาล ัยเห ็นชอบไม ่ต ่อเวลา

ราชการบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 คน 

ได ้แก ่  รองศาสตราจารย ์  ดร.ส ุวาร ีย์          

วงศ์วัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร 

ริมชลการ 

รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร กอง

บริหารงานบุคคล 

ดำเนนิการตามมติ

แลว้ 

5.9 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

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

คณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่

เสนอ 

2. คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

พิบูลสงคราม (เพิ่มเติม) ได้แก่ นายสบธนา  

อัน๋ประเสริฐ   

3. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเม ินผลงาน

มหา ว ิ ทย าล ั ย  เ ปล ี ่ ย นแปลง  ไ ด ้ แก่            

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี  และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สนทิ  ป่ืนสกุล 

4. คณะกรรมการพ ิจารณาตำแหน่ง

วชิาการ (เพิ่มเตมิ) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.

โกสินทร์  จำนงไทย 

5. คณะกรรมการกลั ่นกรองกฎหมาย

ลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ช ุต ิพน ศร ีสว ัสด ิ ์  และ  ปร ะธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ 

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

คำสั่งแต่งตัง้แลว้ 

5.10 การพจิารณาการขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 

รายละเอยีดดังบันทึกรายงานการประชุมลับ 

6.2 รายงานผลการสอบสวน

ทางวินัยอย่างร้ายแรง (ลับ) 

รายละเอยีดดังบันทึกรายงานการประชุมลับ 


