
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 190 (4/2565) วันเสาร์ที่ 30 เมษายน  2565 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

2.1 ข้อสังเกตการดำเนนิงาน

บริหารมหาวทิยาลัยท่ีเป็น

ตัวอย่างของมหาวทิยาลัย

อื่น 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบการให้ข้อสังเกต

การดำเนินงานบริหารงานมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงครามที ่ เป ็นตัวอย่างของ

มหาวิทยาลัยข้างเคียง เช่น มหาวิทยาลัย

ราชภ ัฏอ ุตรด ิตถ ์ ได ้นำมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยของตนให้เจรญิก้าวหน้า 

และขอให ้ผ ู ้ บร ิหารใช ้อำนาจบร ิหาร

มหาวทิยาลัยอย่างพอเพยีง ไม่ใช้อำนาจมาก

ไปและไม่ละเวน้การใช้อำนาจเมื่อจำเป็น 

รับทราบ โดยผู้บริหาร

นำมตท่ีิประชุมปฏบัิติ

ต่อไป 

4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน

ของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง                        

(วังจันทน์ ริเวอร์ววิ) 

สภามหาวิทยาลัยร ับทราบรายงานผลการ

ดำเน ินงานของศ ูนย ์ว ัฒนธรรมภาคเหน ือ

ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน

มีนาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ

ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ดังนี้ 1) การปรับปรุง

ระบบการบริหารงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่างให้เสมือนเป็นหน่วยงานในกำกับ และ

ให ้จ ัดต ั ้งต ั ้ งคณะกรรมการบร ิหาร โดยมี

องค์ประกอบผู้เชี ่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา 

และจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการตรวจสอบการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ทั ้งนี ้      

ให้อธิการบดีมอบอำนาจให้คณะกรรมการ

ดำเนินการโดยเด็ดขาด 2) การดำเนินการเพื่อ

ไม่ให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะการประกอบ

ธุรก ิจประเภทโรงแรม โดยจะนำเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัดข้อความข้อ 

7 (3 )  ของระ เบ ี ยบมหาว ิทยาล ั ยราช ภั ฏ          

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนล่าง เป็นหน่วยงานในกำกับ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

รับทราบ โดยผู้บริหาร

นำมตท่ีิประชุมปฏบัิติ

ต่อไป 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

4.2 รายงานผลการดำเนนิการ

ตามมติท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัย เร่ือง การ

พจิารณาการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศ หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2565 (หลักสูตร 

2 ภาษา) 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการ

ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม ม ต ิ ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ส ภ า

มหาว ิทยาลัย เร ื ่อง การพิจารณาการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2565 (หลักสูตร 2 ภาษา) และให้ความ

เห็นชอบ ดังนี ้ 1) ตัดรายละเอียด จำนวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร (เทียบโอน) จำนวน

รับนักศึกษา (ผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปวส.) โครงสร้างหลักสูตร (เทียบโอน) และ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร (เทียบโอน)   

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

(หลักสูตร 2 ภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2565 ออกจากรายละเอียดในเล่มหลักสูตร 

(มคอ.2) ตามข ้อเสนอแนะของ สป.อว.       

2)  จ ัดการเร ียนการสอนเช ่นเด ียวกับ

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วศิวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2562 และหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 ที่ สป.อว. พิจารณารับทราบ

หลักสูตรแล้ว และ 3) ไม่ต้องทำหนังสือ

เพื่อให้ทบทวนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 

2545 ไปยัง สป.อว. 

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดีฝ่าย

วชิาการ และกอง

บริการการศกึษา 

 

 



 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.1 การพจิารณาแต่งตัง้คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวทิยาลัยมมีตเิสียงข้างมากเห็นชอบ

แต่งต ั ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด   

วรรณพรศริิ เป็นคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ ทั ้งนี้ตั ้งแต่วันที ่ 30 

เมษายน 2565 เป็นต้นไป และให้มีวาระการ

ดำรงตำแหน่ง 4 ป ี

รับทราบ โดยนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แต่งต้ังแล้ว 

5.2 การพจิารณาแต่งตัง้

ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวทิยาลัย 

สภามหาว ิทยาล ัยม ีมต ิ เอกฉ ันท ์ เล ือก       

นายศิวพงศ์ บุญสาลี เป็นประธานส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  ทั ้งนี ้ต ั ้งแต่วันที ่ 1 

พฤษภาคม 2565 

รับทราบ โดยนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แต่งต้ังแล้ว 

5.3 การพจิารณาแต่งตัง้คณะ

กรรมการบริหารจัดการ

งานวจิัย มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพบูิลสงคราม 

เพิ่มเตมิ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ แต่งตั ้ง     

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นคณะกรรมการ

บริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม ตามที่เสนอ 

รับทราบ โดยนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

แต่งต้ังแล้ว 

5.4 การพจิารณาการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

สภามหาวทิยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 3 หลักสูตร 

ได ้แก ่ 1) หล ักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 3) หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ โดยรอง

อธิการบดีฝ่าย

วชิาการ และกอง

บริการการศกึษา    

อยู่ระหว่างนำเสนอต่อ 

สป.อว. เพื่อพิจารณา

ต่อไป 
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5.5 การพจิารณาการปรับ

แผนการเปิดหลักสูตรและ

เป้าหมายการรับนักศกึษา 

ประกาศนียบัตรผู้ช่วย

พยาบาล (1 ป)ี ประจำปี

การศึกษา 2565-2569   

(5 ป)ี 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนการเปิด

หลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช ่วยพยาบาล     

ปีการศึกษา 2565-2569 (5 ปี) จาก “ภาค

ปกติ” เป็น “ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)” 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ โดยคณะ

พยาบาลศาสตร์

ดำเนนิการตามมติ

ต่อไป 

5.6 การพจิารณาแบบขอปิด

หลักสูตรหลักสูตร      

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยแีละ

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

สภามหาว ิทยาล ัยเห ็นชอบการขอป ิด

หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560         

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบ โดยคณะ    

ครุศาสตร์ และกอง

บริการการศกึษา

ดำเนนิการตามมติ

ต่อไป 

5.7 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการกำหนด

ประสบการณ์หลากหลาย 

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ของขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา และ

พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลัยราชภัฏ     

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การกำหนดประสบการณ ์หลากหลาย 

ตำแหน่งประเภทผู ้บริหารของข้าราชการ    

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน

มหา ว ิ ทย า ล ั ยมหา ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ          

พิบูลสงคราม โดยแก้ไขข้อความในข้อ 6 

จาก “...ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมี

อำนาจตีความและวินิจฉัยและให้เป็นที่สุด” 

เป็น “ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความภายใต้

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ 

และคำวินจิฉัยให้เป็นท่ีสุด” 

รับทราบ โดยนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 
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5.8 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยคุณสมบัต ิ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการแต่งต้ังบุคลากร

ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ            

ในตำแหน่งผู้บริหาร     

พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การแต ่งต ั ้ ง บุคลากรให ้ดำรงตำแหน่ง

รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. .... โดย

แก ้ ไ ข ข ้ อความ ในข ้ อ  9  จาก  “ . . . ใ ห้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัยมีอำนาจตีความและวินิจฉัย 

และให้เป็นที ่ส ุด” เป็น “ให้อธิการบดีมี

อ ำ น า จ ต ี ค ว า ม ภ า ย ใ ต ้ ข อ บ เ ขตและ

วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ และคำวินิจฉัย

ให้เป็นท่ีสุด” 

รับทราบ โดยนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 

5.9 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม         

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ

วธีิการพิจารณาแต่งตัง้

บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    

รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้ง

บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                    

รองศาสตราจารย ์  และศาสตราจารย์       

พ.ศ. .... โดยปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับ 

ดังนี้ 

1.  เพิ่มข้อความข้อ 7 วรรคสอง ดังนี้ “การ

พ ิ จ า ร ณ า ผ ล ง า น ท า ง ว ิ ช า ก า ร ข อ ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ต ้องจ ัดให ้ม ีการประชุม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยมีกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการท ั ้ งหมด (อ ้างอ ิง

ข้อความตามข้อ 6.2.1 ของประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รับทราบ โดยนำเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแล้ว 
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5.9 

(ต่อ) 

 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 

2564) 

2.  แก้ไขข้อความข้อ 12 วรรคสอง เป็นดังนี้ 

“ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี ้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจ

ตีความภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงคข์อง

ข้อบังคับน้ี และคำวินิจฉัยให้เป็นท่ีสุด” 

และมอบหมายให้มหาว ิทยาลัยแต่งต ั ้ง

คณะกรรมการประมวลเรื ่องของระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ทั ้งหมดของมหาวิทยาลัย 

โดยมอบหมายให้ 1) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์      

อ ุ เทน ธ ั ชศฤงคารสก ุล  เป ็นประธาน

กรรมการ 2) อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เป็นกรรมการ และ 3) นิติกร เป็นกรรมการ 

 

5.10 การพจิารณาขอกำหนด

ตำแหน่งและแต่งต้ังให้

ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย    

สายสนับสนุน (ลับ) 

รายละเอยีดดังบันทึกรายงานการประชุมลับ 

6.2 รายงานสถานะการเงิน

ประจำเดือนมนีาคม 2565 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสถานะ

การเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 ตามที่

เสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยย้าย

เง ินฝากประจำก ับธนาคารท ี ่ ให ้อ ัตรา

ดอกเบี้ยต่ำไปยังธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ย

ที ่ส ูง และติดตามการปรับเปลี ่ยนอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากต่อไป 

รับทราบ โดยผู้บริหาร

ดำเนนิการตามมติ

ต่อไป 
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7.1 หนังสือจากสำนกังานตรวจ

เงินแผ่นดินจังหวัด

พษิณุโลก เร่ืองการ

ตรวจสอบรายงานการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2564 ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิล

สงคราม ถึงนายกสภา

มหาวทิยาลัย 

รับทราบหนังสือจากสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดินจังหวัดพษิณุโลก เร่ืองการตรวจสอบ

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 30 

กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม โดยมอบหมายให้ผู ้บริหาร 

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชี ด้าน

พ ัสด ุดำเน ินการรายงานช ี ้แจงต ่อสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป 

รับทราบ โดยผู้บริหาร

ดำเนนิการตามมติ

ต่อไป 

 


