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2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ใน

การจัดตัง้คณะ

แพทยศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการจัดตั ้งคณะแพทยศาสตร์ 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความ

เป็นไปได้ในการจัดตั ้งคณะแพทยศาสตร์ 

เพื่อศึกษาการเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผน

ปัจจุบัน แผนโบราณ และแผนไทย ซึ ่งมี     

ดร. นายแพทย์ปองพล วรปาณิ เป็นประธาน

กรรมการ สำหรับกรรมการในส่วนอื ่น ๆ 

มอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการเสนอชื่อ

ต่อไป 

รับทราบ โดย

อธิการบดีอยู่ระหว่าง

ดำเนนิการสรรหา

กรรมการ 

4.2 ความคืบหนา้การเสนอขอ

โปรดเกล้าแต่งต้ังนายก

สภามหาวทิยาลัย 

พบูิลสงครามและ

กรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พบูิลสงคราม 

สภามหาวทิยาลัยรับทราบความคบืหน้าการ

เสนอขอโปรดเกล ้าแต ่งต ั ้ งนายกสภา

มหาวิทยาลัยพิบูลสงครามและกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒมิหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมอบหมายให้

อธิการบดีแต่งตั ้งคณะกรรมการรวบรวม

ข้อเท็จจริง กรณี การเสนอโปรดเกล้าฯ 

แต ่ งต ั ้ งนายกสภามหาว ิทยาล ั ยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ

มห า ว ิ ทย าล ั ย ร าชภ ั ฏพ ิ บ ู ลสงคราม 

ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน , 

ประธานสภาคณาจารย์และข ้าราชการ 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร กรรมการผู้แทน

คณาจารย์ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดี 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รับทราบ โดย

อธิการบดีแต่งต้ัง

คณะกรรมการแลว้  
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4.3 ความคืบหนา้การจัดทำ

หลักสูตรนวัตกรรมขยะ

วทิยา 

สภามหาวทิยาลัยรับทราบความคบืหน้าการ

จัดทำหลักสูตรนวัตกรรมขยะวิทยา และ

อน ุม ัต ิ ในหล ักการเป ิดสอนหล ักส ูตร

นวัตกรรมขยะวิทยา ระดับปริญญาตรี ในปี

การศึกษา 2565 การเปิดสอนชุดวิชา เริ่ม

ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 และการเปิดสอน

หลักสูตรนวัตกรรมขยะวิทยา (นานาชาติ) 

ด้วยระบบออนไลน์ โดยเริ ่มตั ้งแต่เด ือน

มกราคม 2565 และมอบหมายให้ฝ ่าย

บริหารดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามลำดับ

ขั้นตอนต่อไป 

รับทราบ โดยฝ่าย

บริหารอยู่ระหว่างการ

จัดทำหลักสูตรต่อไป 

5.1 การพจิารณาแผนพัฒนา

ความเป็นเลิศของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ                

พบูิลสงคราม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

– 2570 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนพัฒนาความ

เ ป ็ น เ ล ิ ศ ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ             

พิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะในประเด็นศักยภาพในการ

บริหารจัดการและผลงานดำเนินงานที่จะ

สามารถบ ่งบอกได ้ว ่ามหาว ิทยาลัยจะ

ยกระดับตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 

การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมได้ และนำเสนอต่อกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม

ต่อไป 

ร ั บทราบ  โดยรอ ง

อ ธ ิ ก า ร บ ด ี ฝ ่ า ย

วางแผนและพัฒนา 

กองนโยบายและแผน 

ดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5.2 การพจิารณาเปลี่ยนช่ือ

วทิยาลัยการจัดการและ

พัฒนาทอ้งถิ่น เป็นคณะ

สังคมศาสตร์และการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี ่ยนชื่อ

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เป็น 

“คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น” 

และ 2) เห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร  

การเสนอขอจัดตั ้งส ่วนงานภายในคณะ

สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ตามที่

เสนอ 

รับทราบ โดยวทิยาลัย

การจัดการและพัฒนา

ท้องถิ่น 



 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.3 การพิจารณาอนุมัติกรอบ

รองคณบดีว ิทยาลัยการ

พยาบาลเพิ่มเตมิ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบรองคณบดี

วิทยาลัยการพยาบาลเพิ ่มเติม จำนวน 1 

ตำแหน่ง 

รับทราบ โดยวทิยาลัย

การพยาบาล 

5.4 การพ ิ จ ารณาแผนการ

เปิดรับนักศึกษาเพื ่อเข้า

ศึกษาในชุดวิชา (Module) 

ประจำปกีารศึกษา 2564 – 

2569 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนการเปิดรับ

นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในชุดวิชา (Module) 

ประจำปีการศึกษา 2564 – 2569 คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามท่ีเสนอ 

รับทราบ โดยคณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

5.5 การพจิารณาปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร สมอ.08 

สภามหาว ิทยาล ัยความเห ็นชอบการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 จำนวน 9 

หลักสูตร ดังนี ้ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาว ิชาการจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 3) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 4) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 5) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หล ักส ูตรใหม่ พ.ศ.2563 6) หลักส ูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู ้สำเร็จ

การศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีสาขาอ ื่น 

หล ักส ูตรใหม่ พ.ศ.2564 7) หล ักส ูตร      

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

และประเม ินทางการศ ึกษา หล ักส ูตร

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดฝี่ายวิชาการ, 

กมป. อยู่ระหว่าง

ดำเนินการเสนอเรื่องไป

ยัง อว.  



ปรับปรุง พ.ศ.2560 8) หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการวจิัยและประเมิน 
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5.5 

(ต่อ) 

 ทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

และ 9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559 

 

5.6 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจำมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม

เพิ่มเตมิ 

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

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในส่วน

ของผู ้ทรงคุณวุฒิเพิ ่มเติม ดังนี ้ 1) ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล และ   

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน 

โดยปรับปรุงแก้ไขข้อความเพิ่มเติมใน “ร่าง” 

คำสั่ง ดังนี้  “ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและ

ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ป”ี 

รับทราบ โดยเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แลว้ 

5.7 การพจิารณาแต่งตัง้คณะ

กรรมการบริหารศูนย์ 

บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น ผู้จัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ 

รับทราบ โดยเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แลว้ 

5.8 การพจิารณาการขอ

กำหนดตำแหน่งทาง

วชิาการ (ลับ) 

รายละเอียดดังบันทึกรายงานการประชุมลับ 

5.9 การพจิารณาขอกำหนด

ตำแหน่งและแต่งต้ังให้

ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุน (ลับ) 

รายละเอียดดังบันทึกรายงานการประชุมลับ 

 

 

 

 


