
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 192 (6/2565) วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  2565 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

2.1 การยกระดับมาตรฐานของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ     

พบูิลสงคราม 

สภามหาวทิยาลัยมมีต ิดังนี้ 

1.  มอบหมายอธิการบดี คณะและหน่วยงาน

ที่เกี ่ยวข้องจัดสัมมนากำหนดบัญชีรายชื่อ

วิชาชีพ เพื่อจัดทำเป็นชุดวิชา และรายงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม

ครัง้ต่อไป 

2. มอบหมายมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการพ ิจารณาตำแหน ่งทาง

วิชาการเฉพาะด้านการบริการว ิชาการ

พัฒนาสังคม โดย นายโกวิทย์ ทรงคุณ เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและให้อธิการบดียก

ร่างกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินการต่อไป 

รับทราบ โดย

อธิการบดีดำเนินการ

ตามมติต่อไป 

4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน

ของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง                        

(วังจันทน์ ริเวอร์ววิ) 

สภามหาวิทยาลัยร ับทราบรายงานผลการ

ดำเน ินงานของศ ูนย ์ว ัฒนธรรมภาคเหน ือ

ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน

พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยให้ศึกษาการ

ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ และการติดต้ังถังน้ำร้อน

ส่วนกลางเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า 

รับทราบ โดยฝ่าย

บริหารดำเนนิการ

ตามมติต่อไป 

4.2 การเปิดสอนระดับ

มัธยมศกึษาในโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเริ่ม

เป ิดระด ับม ัธยมศึกษาช ั ้นป ีที ่  4 ต ั ้งแต่           

ปีการศึกษา 2566 และมหาวิทยาลัยให้การ

ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ     

มีจำนวนอาจารย์ให้มากเพียงพอ สนับสนุน

งบประมาณ โดยไม ่ต ้องคำน ึงจำนวน

นักศึกษาของคณะ และผลกำไรขาดทุน    

เพื่อขยายอัตรากำลังอาจารย์สนับสนนุคณะ

ต่าง ๆ 

รับทราบ โดยฝ่าย

บริหาร และ

ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิต

ดำเนนิการตามมติ

ต่อไป 
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5.1 การพจิารณา (ร่าง) 

นโยบาย และกรอบวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พบูิลสงคราม 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม และอนุมัตกิรอบวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย

ราชภ ั ฏพ ิ บ ู ลสงครามจำนวนท ั ้ งส ิ ้ น 

271,996,900 บาท ตามท่ีเสนอ 

ผู้บริหาร รับทราบมติ

ท่ีประชุม 

5.2 การพจิารณาอนุมัตใิห้

ปริญญาบัตร 

ประกาศนียบัตร ประจำปี

การศึกษา 2563 – 2564 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตร 

ประกาศนียบัตร ประจำปกีารศึกษา 2563 – 

2564 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 3,297 

คน ตามท่ีเสนอ 

ผู้บริหาร รับทราบมติ

ท่ีประชุม 

5.3 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม  

การเก็บเงินค่าบำรุง

การศึกษาในระดับปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศกึษา 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง การ

เก็บเงินค่าบำรุงการศกึษาและค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับ

ที่ 2), “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เรื ่อง การเก็บเงินค่าบำรุง

การศึกษาและค่าธรรมเนยีมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที ่  2) และ 

“ร ่ าง”  ประกาศมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม เรื ่อง การเก็บเงินค่าบำรุง

การศึกษาและค่าธรรมเนยีมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 2) ตามที่เสนอ 

รับทราบมต ิโดยเสนอ

อธิการบดีลงนาม

ประกาศแล้ว 

5.4 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง

การเปลี่ยนช่ือวทิยาลัยการ

พยาบาลเป็นคณะ 

พยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง การ

เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการพยาบาลเป็นคณะ

พยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ 

รับทราบมต ิโดยเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ประกาศแล้ว 
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5.5 การพจิารณา “ร่าง” 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วย  การบริหารและ

การดำเนนิงานของคณะ

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การบริหารและการดำเนินงานของคณะ

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....โดยให้ตัดข้อความ

ข้อ 5 “...ชี้ขาดและให้เป็นท่ีสุด” 

รับทราบมต ิโดยเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ข้อบังคับแลว้ 

5.6 การพจิารณา “ร่าง” 

ระเบียบมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยกองทุนและการจัด

สวัสดกิารภายใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏ    

พบูิลสงคราม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย

กองท ุนและการจ ัดสว ัสด ิการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขข้อ 5(4) เป็นดังนี้ 

“ผู้อำนวยการกองกลางหรือผู้อำนวยการ

กองท่ีอธิการบดีมอบหมาย...” 

รับทราบมต ิโดยเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ระเบียบแลว้ 

5.7 การพจิารณาหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาศลิปะ

และนวัตกรรมการ

ออกแบบสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2566 

สภามหาว ิทยาล ัย เห ็นชอบหล ักส ู ตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศ ิ ล ป ะ แ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม ก า ร อ อ ก แ บ บ

สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

โดยให ้ศ ึกษาความเป ็นไปได ้การเป ิด

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สามารถผลิต

บัณฑิตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

สามารถทำงานออกแบบ เขียนแบบอาคาร 

รับรองวิชาชีพมาตรฐานการทำงานโดยสภา

สถาปนิก และปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ

ของจังหวัดพษิณุโลกและจังหวัดสุโขทัย และ

เสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

ว ิจ ัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบ

หลักสตูร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ เพื่อ

เสนอเร่ืองต่อ สปอว. 

ต่อไป 
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5.8 การพจิารณาหลักสูตร       

นติศิาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565     

สภามหาว ิทยาล ัย เห ็นชอบหล ักส ู ตร             

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยปรับแผนการ

สอนให้เป็นรูปแบบของวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 

และเพิ่มรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ชั้นสูงเฉพาะเรื่อง และเสนอกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามมติ 

5.9 การพจิารณาหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและ       

การสอน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

สภามหาว ิทยาล ัย เห ็นชอบหล ักส ู ตร       

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตามท ี ่ เสนอ และเสนอกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

เสนอเร่ืองต่อ สปอว. 

ต่อไป 

5.10 การพจิารณาหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565    

สภามหาว ิทยาล ัย เห ็นชอบหล ักส ู ตร       

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตามท ี ่ เสนอ และเสนอกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

เสนอเร่ืองต่อ สปอว. 

ต่อไป 

5.11 การพจิารณาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2565 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และ

เสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

ว ิจ ัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบ

หลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

เสนอเร่ืองต่อ สปอว. 

ต่อไป 

 

 

 

 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

5.12 การพจิารณาหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวจิัยและ

ประเมินทางการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

สภามหาว ิทยาล ัย เห ็นชอบหล ักส ู ตร       

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

และประเม ินทางการศ ึกษา หล ักส ูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และเสนอ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร 

(CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

เสนอเร่ืองต่อ สปอว. 

ต่อไป 

5.13 การพจิารณาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาการวจิัยและ 

ประเมินทางการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

ทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมต ิโดยอยู่

ระหว่างดำเนินการ

เสนอเร่ืองต่อ สปอว. 

ต่อไป 

5.14 การพจิารณาขอเปิด

รายวชิาใหม่ ระดับปริญญา

ตรี รายวชิาคณิตศาสตร์   

ในชีวิตประจำวัน 

สภามหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระการเปิด

รายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี (CCPS05)  

ร า ยว ิ ช า  MATH26 1  ค ณ ิ ตศา สตร ์ ใ น

ชวีติประจำวัน 3(3-0-6) 

รับทราบมติ 

5.15 การพจิารณา “ร่าง”

ระเบียบมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง เป็นหน่วยงานใน

กำกับมหาวทิยาลัย (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง”ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดตัง้ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 

3)  พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

รับทราบมต ิโดยเสนอ

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ระเบียบแลว้ 

5.16 รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2564 ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม (บัญชท่ีีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และบัญชสีินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน) (ลับ) 

 

รายละเอยีดดังบันทึก

รายงานการประชุม

ลับ 
5.17 การพจิารณาขอกำหนดตำแหน่งผลงานทางวิชาการ (ลับ)     

 

 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

6.1 หลักเกณฑ์การเทียบโอน

เพื่อเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรสาธารณสุข-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบหลักเกณฑ์การ

เทียบโอนเพื ่อเข ้าศ ึกษาต่อในหลักส ูตร

สาธารณส ุขศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา

สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 โดยเพิ ่มค ุณสมบัต ิของผ ู ้ เข ้า รับ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูง 

รับทราบมติ 

6.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอน

เพื่อเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบหลักเกณฑ์การ

เทียบโอนเพื ่อเข ้าศ ึกษาต่อในหลักส ูตร    

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบมติ 

6.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอน

ประสบการณ์ เพื่อเข้า

ศกึษาต่อในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบหลักเกณฑ์การ

เทียบโอนประสบการณ์ เพื ่อเข้าศึกษาต่อ   

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบมติ 

6.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอน

เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม กับ

หลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนตาก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556 และ พ.ศ. 2561 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบหลักเกณฑ์การ

เท ียบโอนเพ ื ่อ เข ้าศ ึกษาต ่อหล ักส ูตร           

ร ัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชา        

รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม กับ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง

ท ้องถ ิ ่นว ิทยาล ัยช ุมชนตาก หล ักส ูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561 ตามท่ี

เสนอ 

รับทราบมติ 

 



วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

6.5 รายงานสถานะการเงิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 

2565 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสถานะ

การเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามท่ี

เสนอ 

รับทราบมติ 

6.6 การรายงานผลการปฏบัิติ

ตามมติท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ       

พบูิลสงคราม คร้ังท่ี 191 

(5/2565) 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 191 (5/2565) 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบมติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


