
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 183 (9/2564) วันเสาร์ท่ี 25  กันยายน  2564 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน

ของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง                        

(วังจันทน์ ริเวอร์ววิ) 

สภามหาวิทยาลัยมีมต ิร ับทราบผลการ

ดำเนินงานของศูนย์ว ัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน

ส ิงหาคม 2564 โดยมอบหมายให ้ฝ ่ าย

บริหารดำเนนิการเร่งปรับปรุงหลังคาอาคาร

ห ้องพ ักโดยด ่วน และดำเน ินการปรับ

ปรับปรุงบริเวณที่จอดรถ การจัดทำระเบียง

ในแต่ละชัน้ของอาคารท่ีพัก 

รับทราบ โดย

อธิการบดีจะนำหารอื

เร่ืองงบประมาณการ

ปรับปรุงหลังคา

อาคารหอ้งพักใน      

ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยต่อไป 

4.2 การจัดอันดับและ        

แนวทางการเพิ่มอันดับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ    

พบูิลสงคราม WORD 

RANKING UNIVERSITY 

สภามหาวทิยาลัยรับทราบการวเิคราะห์และ

แนวทางการจ ัดอ ันด ับ  การเพ ิ ่มอ ันดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม WORD 

RANKING UNIVERSITY โดยมอบหมายให้

อธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามตัวชี้วัดของเว็บไซต์ที่มีการจัดลำดับ 

โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณา

ต่อไป สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ภารกิจตามนโยบาย Digital University เข้า

มาช ่วยในการข ับเคล ื ่อน World Ranking 

จ ำ น ว น  1 0 0 ,0 0 0  บ า ท  ใ ห ้ ร ว ม ใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานใน

การพ ิจารณาระเบ ียบวาระ  5 . 1  การ

พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ต่อไป 

รับทราบ โดย

งบประมาณจำนวน 

100,000 บาท ให้รวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ของหน่วยงาน

ต่อไป 

 

 

 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.1 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วย งบประมาณราย

จ่ายเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 

5.2 การพจิารณาเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ 

ประจำปงีบประมาณ    

พ.ศ. 2564 (เพิ่มเตมิ) 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจ่ายเง ินรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั ้งส ิ ้น 

6,725,000 บาท ดังนี้  1)  โครงการปรับปรุง

ห้องซักรีดโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ขอ

เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้า

ชั่วคราวโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว 725,000 

บาท เนื่องจากการดำเนินงานเดิมถูกจำกัด

ในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) จึงย้ายการดำเนินงานไปในส่วนของ

โครงสร้างร้านค้าชั ่วคราวของโรงแรมวัง

จันทน์ริเวอร์ววิ และ 2)  โครงการดำเนนิการ

จ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขอเปลี่ยนหมวด

รายจ่าย เดิมหมวดรายจ่ายตอบแทนใช้สอย

วัสดุ เป็นค่าสิ่งก่อสร้าง 6,000,000 บาท 

เน ื ่องจากให ้การเบ ิกจ ่ายงบประมาณ

สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย โดย

มอบหมายให้อธ ิการบด ีดำเน ินการต ั ้ ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ

สอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในการตั้ง

หมวดเบิกจ่ายงบประมาณผิดพลาด 

รับทราบ และ

อธิการบดีได้

ดำเนนิการตัง้

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

เพื่อสอบสวน

เจ้าหนา้ที่ท่ีได้

รับผิดชอบในการ    

ตัง้หมวดเบิกจ่าย

งบประมาณผิดพลาด 
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5.3 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 

5.4 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการกำหนดระดับ

ตำแหน่งและการแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัยให้

ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. .. 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 

5.5 การพจิารณา “ร่าง”

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการจัดการศกึษา

ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .. 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง”ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจ ัดการศ ึกษาระบบคล ังหน ่วยก ิต     

พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 

5.6 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบียบมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการได้รับเงินประจำ

ตำแหน่งของพนักงาน

มหาวทิยาลัย ประเภท

วชิาชีพเฉพาะหรอื

เชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งดำรง

ตำแหน่งระดับชำนาญการ 

ระดับชำนาญการพเิศษ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ

เชี่ยวชาญพเิศษ พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี ่ยวชาญเฉพาะซึ ่งดำรงตำแหน่งระดับ

ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ

เช ี ่ยวชาญ และระด ับเช ี ่ ยวชาญพ ิ เศษ       

พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ระเบียบแลว้ 
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5.7 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พบิูลสงคราม ว่าด้วยการ

ได้รับเงินค่าตอบแทนของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งประเภทเชีย่วชาญ

เฉพาะ ระดับชำนาญการ

พเิศษ พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การได้ร ับเง ินค ่าตอบแทนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. .... 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ระเบียบแลว้ 

5.8 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบียบมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการให้บริการ

วชิาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การให้บริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ระเบียบแลว้ 

5.9 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบียบมหาวทิยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการศกึษาวจิัยและ

ทดลองในสัตว์ พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ

ศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. .... 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ระเบียบแลว้ 

5.10 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏพบิูลสงคราม เรือ่ง 

นโยบายผังแม่บทครบรอบ 

100 ป ี

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพ ิบ ูลสงคราม เร ื ่อง 

นโยบายผังแม่บทครบรอบ 100 ปี 

รับทราบ โดยอธิการบดี

ลงนามประกาศแลว้ 

5.11 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมิน  

ผลงานมหาวทิยาลัย 

ส ภ า ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ห ็ น ช อ บ แ ต ่ ง ต ั ้ ง

คณะกรรมการต ิ ดตาม  ตรวจสอบแ ละ

ประเมนิผลงานมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) ดร.ก ิตติพงศ์  พ ิพ ัฒน์ศ ิวพงศ์  ประธาน

กรรมการ 2) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์     

อินใย กรรมการ 3)  ดร.เบญจวรรณ  ส ุจร ิต 

กรรมการ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  

อ ินต๊ะข ัน กรรมการ 5) รองศาสตราจารย์      

ดร.สำราญ  มีแจ้ง กรรมการ  

6)  รองศาสตราจารย ์  ดร .น ิ ว ัตร พ ัฒนะ 

เลขานุการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมี

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 
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4.3 รายงานผลคณะกรรมการ

รวบรวมข้อเท็จจรงิ กรณี 

การโปรดเกล้าแต่งตัง้นายก

สภามหาวิทยาลัย         

พบิูลสงครามและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม 

  

 4.3.1  รายงานผล

คณะกรรมการรวบรวม

ข้อเท็จจริง กรณ ีการ   

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้นายก

สภามหาวิทยาลัย         

พบิูลสงคราม 

สภามหาวทิยาลัยมมีต ิดังนี้ 

1.  ร ับทราบรายงานผลคณะกรรมการ

รวบรวมข้อเท็จจริง กรณี การโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังนายกสภามหาวทิยาลัยพบูิลสงคราม  

2.  มีมติเสียงข้างมากให้ดำเนินกระบวนการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยใหม่  

3.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

คำสั่งแล้ว 

 4.3.2  รายงานผล

คณะกรรมการรวบรวม

ข้อเท็จจริง กรณ ีการ   

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พบิูลสงคราม 

สภามหาวทิยาลัยมมีต ิดังนี้ 

1. รับทราบรายงานผลคณะกรรมการ

รวบรวมข้อเท็จจริง กรณี การโปรดเกล้าฯ 

แต ่ งต ั ้ ง ก รรมการสภามหาว ิ ทยาลั ย

ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิสภามหาว ิทยาลัยราชภัฏ    

พบูิลสงคราม 

2. มีมติเส ียงข ้างมากเห ็นชอบว่าการ

ประชุมสภามหาวทิยาลัยวาระพิเศษ คร้ังท่ี 2 

(2/2562) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ไม่มี

ผลทางการกฎหมาย  โดย ให ้ ด ำ เน ิ น

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ร ห า ก ร ร ม ก า ร ส ภ า

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒใิหม่ 

3. การแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ       

รับทราบ และนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

คำสั่งแล้ว 

 


