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4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน

ของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง                        

(วังจันทน์ ริเวอร์ววิ) 

สภามหาวิทยาลัยมีมต ิร ับทราบผลการ

ดำเนินงานของศูนย์ว ัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน

มิถุนายน 2564 โดยนำข้อเสนอแนะของ

กรรมการพ ิจารณาดำเน ินการเพ ื ่อลด

ค่าใชจ้่าย และหารายได้เข้าศูนย์วัฒนธรรมฯ 

ต่อไป 

ผู้บริหารศูนย์

วัฒนธรรมฯ รับทราบ

โดยดำเนินการลด

ค่าใชจ้่าย และหา

รายได้เข้าศูนย์

วัฒนธรรมฯ ต่อไป 

4.2 ความคืบหนา้การเปิด

หลักสูตรนติศิาสตร

มหาบัณฑิต 

สภามหาวทิยาลัยรับทราบความคบืหน้าการ

เปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยให้

คณบดีว ิทยาลัยการจ ัดการและพัฒนา

ท้องถิ ่นเร่งรัดดำเนินการเปิดหลักสูตรให้

เป ็น ไปตามมาตรฐานหล ักส ูตรระดับ

บัณฑิตศกึษาและมาตรฐานวชิาชีพต่อไป 

คณบดีวิทยาลัยการ

จัดการและพัฒนา

ท้องถิ่น รับทราบและ

ดำเนนิการตามมติ

ต่อไป 

4.3 สรุปผลการประเมินให้

ความดีความชอบ กรณผีู้ท่ี

ได้รับการประเมินระดับสูง

ท่ีมีผลมาจากการทำวิจัย 

สภามหาว ิทยาลัยร ับทราบสรุปผลการ

ประเมินให้ความดีความชอบ กรณีผู้ที่ได้รับ

การประเมินระดับสูงที่มีผลมาจากการทำ

ว ิจ ัยตามท ี ่ เสนอ และให ้มหาว ิทยาลัย

พัฒนาการดำเนนิการด้านวจิัยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานต่อไป 

รับทราบ โดบ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย

ดำเนนิการพัฒนาด้าน

วจิัยให้เป็นไปตาม

มาตรฐานต่อไป 

5.1 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง 

มาตรการช่วยเหลอื

นักศกึษามหาวทิยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงครามใน

สถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื ่อง 

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำ

ตารางแสดงตัวเลขค่าบำรุงการศึกษาแยก

เป็นรายหลักสูตรและตัวเลขจำนวนเงินได้รับ

คืน เพื่อการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง  

รับทราบ โดย

อธิการบดีได้ลงนาม

ประกาศใชแ้ลว้ 
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5.1 

(ต่อ) 

 แนบประกอบ “ร่าง” ประกาศฯ ต่อไป และ

หากคณะใดได้รับผลกระทบต่อนโยบายการ

ลดค่าบำรุงการศึกษารอ้ยละ 50 ขอให้จัดทำ

แผนการใช ้ งบประมาณเสนอต ่อสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

5.2 การพจิารณา “ร่าง” 

นโยบาย กรอบวงเงิน และ

ปฏทิินการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม 

สภามหาว ิทยาล ัยอน ุม ัต ิกรอบวงเง ิน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 5  จ ำ น ว น 

243,693,700 บาท  และได้ประมาณการ

รายจ ่ายล ่วงหน ้าระยะปานกลาง และ

เห็นชอบ “ร่าง” นโยบาย และปฏิทินการ

จ ัดทำงบประมาณรายจ ่ายเง ินรายได ้  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ตามที่

เสนอ 

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา 

และกองนโยบาย   

และแผน 

5.3 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ร า ย ก า ร ง บ ล ง ทุ น 

งบประมาณรายจ่ายเง ิน

รายได้ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (เพิ่มเตมิ) 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

รายการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

( เพ ิ ่ม เต ิม)  จำนวน 3 รายการ โดยใช้

งบประมาณเดมิท้ังสิ้น 5,116,000 บาท ดังนี้ 

1) โครงการติดตั้งลิฟท์อาคารมหาวชิราลง

กรณ (ม.) พร้อมรื้อถอนของเดิม (ตัวที่ 2) 

จำนวน 3 ,000 ,000 บาท 2) โครงการ

รถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง 2 คัน จำนวน 

1,060,000 บาท และ 3) โครงการกล้อง

วงจรปิด จำนวน 1,056,000 บาท 

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา 

และกองนโยบาย   

และแผน 
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5.4 การพจิารณาปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2565 ตาม

ข้อเสนอแนะของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการ

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม 

สภามหาวทิยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ต า ม ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ตามที่เสนอ และเสนอ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร 

(CHECO) ต่อไป 

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดฝี่ายวิชาการ 

และกองมาตรฐาน

ประกันฯ  

5.5 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการ

พจิารณาแต่งตัง้อาจารย์

ประจำให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้ง

อาจารย ์ประจำให ้ดำรงตำแหน่งผ ู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 

นำเสนอนายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แลว้ 

5.6 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบียบมหาวทิยาลัย     

ราชภัฏพบูิลสงคราม ว่า

ด้วยการแต่งต้ังท่ีปรึกษา

อธิการบดี พ.ศ. ... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ... โดย

ปรับปรุงแก้ไขข้อความต่อท้ายข้อ 9(1) ดังนี้ 

“โดยไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน” 

งานวนิัยและนติกิาร 

ปรับปรุงแก้ไขตามมต ิ

และนำเสนอนายก

สภามหาวทิยาลัย    

ลงนามแล้ว 

5.7 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบยีบมหาวทิยาลัย       

ราชภัฏพบิูลสงคราม ว่าด้วย

การจา้งผู้เกษียณอายุ

ราชการและการจา้งผู้มี

ความรู้ความสามารถพิเศษ

ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม     

พ.ศ. ... 

 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 

... โดยตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ผู้

เกษียณอายุราชการ” และ “ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ออก

ท้ังหมด 

งานวนิัยและนติกิาร 

ปรับปรุงแก้ไขตามมต ิ

และนำเสนอนายก

สภามหาวทิยาลัย     

ลงนามแล้ว 
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5.8 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่

ครองชีพพเิศษสำหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได้ สายวิชาการ และ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได้ สายสนับสนุน 

วทิยาลัยการพยาบาล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ     

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพ ิบ ูลสงคราม เร ื ่อง 

หลักเกณฑ์การเบิกจ ่ายค่าครองช ีพพ ิ เศษ

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สาย

วิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ส า ย สน ั บสน ุ น  ว ิ ท ย า ล ั ย ก า รพ ย า บ า ล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามที่เสนอ 

นำเสนออธิการบดี    

ลงนามแล้ว 

5.9 การพจิารณายกเวน้ค่า

บำรุงการศกึษา และยกเว้น

ค่าหอพัก 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการยกเว้นค่า

บำรุงการศึกษา และยกเว้นค่าหอพักให้แก่

นักศึกษา จำนวน 2 ราย ตลอดระยะเวลา

การศึกษาจนครบหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 

1) นายณัฐพงศ์ แก้วคงด ีหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

และ 2) นางสาวสุดารัตน์ ส ุขเครือเก ิด 

หล ักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา

การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ โดยมี

เง ื ่ อนไข ด ั งน ี ้  1 )  การยกเว ้นค ่าบำรุง

การศึกษาให้เสมือนเป็นการรับทุนให้ไปใช้

ทุนในโครงการ 1 ตำบล 1 ทุน  เป็นกรณี

พิเศษ 2) การยกเว้นค่าหอพักให้มีเงื ่อนไข

โดยการช่วยเหลือกิจกรรมของหอพักซึ่งเป็น

แบบภาระงาน และ 3) ยุติการให้ทุน กรณี

นักศึกษาไม่ม ีความเกี ่ยวข้องกับมูลนิ ธิ

พพิัฒน์พษิณุโลก ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลง 

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดฝี่ายวิชาการ 

และกองบรกิาร

การศึกษา  
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5.10 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

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

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ

คณะกรรมการกองทุนเง ินรายได ้ ตาม

รายช่ือท่ีเสนอ 

นำเสนอนายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แลว้ 

5.11 การพจิารณาขอกำหนด

ตำแหน่งและแต่งต้ังให้

ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน (ลับ) 

รายละเอยีดดังบันทึกรายงานการประชุมลับ 

6.1 รายงานสถานะการเงิน

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสถานะ

การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดย

มอบหมายให้อธิการบดีนำเงนิฝากประจำกับ

ธนาคารซือ้พันบัตรรัฐบาลเพิ่มเตมิ 

รับทราบ โดย

อธิการบดีดำเนินการ

นำเงินฝากประจำกับ

ธนาคารซือ้พันบัตร

รัฐบาลเพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


