
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 195 (9/2565) วันเสาร์ที่ 24 กันยายน  2565 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

2.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการ

พจิารณากำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการเกี่ยวกับการ

จัดทำผลงานตำแหน่งทาง

วชิาการดา้นการสอน 

สภามหาวทิยาลัยรับทราบ โดยอธิการบดีจะ

หารือในที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พ ิจารณากำหนดตำแหน ่งทางว ิชาการ

เกี ่ยวกับการจ ัดทำผลงานตำแหน่งทาง

วชิาการดา้นการสอน 

รับทราบ โดย

อธิการบดีอบู่ระหว่าง

ดำเนนิการตามมต ิ

4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน

ของศูนย์วัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง                        

(วังจันทน์ ริเวอร์ววิ) 

สภามหาวิทยาลัยร ับทราบรายงานผลการ

ดำเน ินงานของศ ูนย ์ว ัฒนธรรมภาคเหน ือ

ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน

สงิหาคม 2565 ตามที่เสนอ 

รับทราบ 

5.1 การพจิารณา  “ร่าง”  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพบูิลสงคราม       

ว่าด้วย  งบประมาณ

รายจ่ายจากเงนิรายได ้

ประจำปงีบประมาณ    

พ.ศ. 2566     

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง”  ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย  

งบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2566 โดยแก้ไขเพิ่มเติม

คำใน “ร่าง” ข้อบังคับ ดังนี้ “งบประมาณ

รายจ่ายจากเงนิรายได้” 

รับทราบ โดย

ดำเนนิการปรับปรุง

แก้ไข และเสนอนายก

สภามหาวทิยาลัย    

ลงนามขอ้บังคับแล้ว 

5.2 รายงานผลการประเมิน

ตดิตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

มหาวทิยาลัยราชภัฏ    

พบูิลสงคราม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการ

ประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมิน   

ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

เห ็นชอบให ้มหาว ิทยาล ัยดำ เน ินตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม ต่อไป 

รับทราบ โดย

คณะกรรมการ

ตดิตาม ตรวจสอบฯ 

รับข้อเสนอแนะ     

เพื่อดำเนนิการต่อไป 
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5.3 การพจิารณาการขอเปิด

รายวชิาใหม่ และการขอ

ปรับปรุงรายวชิา   

สภามหาว ิทยาล ัยเห ็นชอบการขอเป ิด

รายวิชาใหม่ (CCPS05) จำนวน 1 รายวิชา 

ได้แก่ รายวิชา BC282 ธุรกิจไทยสู่ตลาดจีน 

และการขอปร ับปร ุงรายว ิชา CCPS06) 

จำนวน 4 รายวชิา ได้แก่ 1) รายวชิา DSC111 

พื้นฐานวิทยาการข้อมูล  2) รายวิชา BC281 

รายว ิชาการบร ิหารช ่องทางการตลาด

ระหว่างประเทศไทย-จีน 3) รายวิชา AC251 

รายวิชาการภาษีอากร 1 และ 4) รายวิชา 

AC351 รายวชิาการภาษอีากร 2 โดยจัดให้มี

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการเมืองระหว่าง

ประเทศด้วย   

รับทราบ โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิา

รับข้อเสนอแนะ     

เพื่อดำเนนิการต่อไป 

5.4 การพจิารณาการปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

สภามหาวทิยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 10 หลักสูตร 

ดังนี ้ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561               

2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 4) 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564  5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมเคร ื ่องกล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 6) หลักสูตร

ว ิ ศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ช า

วศิวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2562 7) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 8) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

รับทราบมต ิ 
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5.4 

(ต่อ) 

 เทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2565 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์

น ้ำ หล ักส ูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 10) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ 

 

5.5 การพจิารณาขอปิด

หลักสูตรนเิทศศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการสื่อสาร 

เห ็ นชอบการป ิ ดหล ั กส ู ตรหล ักส ู ตร     

น ิ เทศศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ชา

นวัตกรรมการสื่อสาร ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์

หลักสูตรนิเทศาสตร์เป็นผู้ประสานงานหลัก

ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วิชาชีพ และเรื ่องอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องโดยให้

จัดตั้งคณะทำงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป 

รับทราบ โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รับข้อเสนอแนะ     

เพื่อดำเนนิการต่อไป 

5.6 การพจิารณาหลักสูตร     

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2566 

เห ็นชอบหลักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยให้นำ

มาตรฐานการจัดทำหลักสูตรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มาเป็นแนวทาง

ในการจัดทำหลักสูตร และเสนอกระทรวง

การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ

นวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักส ูตร 

(CHECO) ต่อไป 

รับทราบ โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รับข้อเสนอแนะ     

เพื่อดำเนนิการต่อไป 

5.7 การพจิารณาหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2566 

เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวง

การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ

นวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักส ูตร 

(CHECO) ต่อไป 

รับทราบมติ 
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5.8 การพจิารณาหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรม       

โลจิสติกส ์หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 

เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร 

(CHECO) ต่อไป 

รับทราบมติ 

5.9 การพจิารณาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ

การเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2566        

เห ็นชอบหลักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี ้ยง  

ส ัตว์น ้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

ตามท ี ่ เสนอ และเสนอกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมติ 

5.10 การพจิารณาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2566      

เห ็นชอบหลักสูตรบริหารธ ุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

ตามท ี ่ เสนอ และเสนอกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป 

รับทราบมติ 

5.11 การพจิารณาหลักสูตร

นเิทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2566 

เห ็นชอบหลักส ูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวง

การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ

นวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักส ูตร 

(CHECO) ต่อไป 

รับทราบมติ 

5.12 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศสภามหาวทิยาลัย

ราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และ

วธีิการรับนักศกึษาพกิาร

เข้าศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2566 

เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภ ัฏพ ิบ ูลสงคราม เร ื ่ อง  นโยบาย 

หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศกึษาพกิารเข้า

ศกึษา ประจำปกีารศึกษา 2566 ตามท่ีเสนอ 

รับทราบมต ิโดย

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ในประกาศแล้ว 
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5.13 การพจิารณา “ร่าง” 

ประกาศมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพบูิลสงคราม เร่ือง 

อัตราค่าจ้างพนักงาน

มหาวทิยาลัยเงินรายได้      

เห ็นชอบ “ร ่าง” ประกาศมหาว ิทยาลัย     

ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื ่อง อัตราค่าจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามท่ีเสนอ     

รับทราบมต ิโดย

อธิการบดีลงนาม    

ในประกาศแล้ว 

5.14 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจำ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ    

พบูิลสงคราม (แก้ไข

เปลี่ยนแปลง) 

เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวปวริศา  เกษมสุข 

เป็นกรรมการอุทธรณ์และ  ร้องทุกข์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้แทน

ข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุน) โดย

มผีลตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

รับทราบมต ิโดย

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ในคำสั่งแลว้ 

5.15 การพจิารณาแต่งตัง้รอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพบูิลสงคราม 

เห ็นชอบแต ่งต ั ้ ง  ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์          

ดร.บัญชา ศรีสมบัต ิเป็นรองอธิการบดี โดย

มผีลตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามท่ี

เสนอ โดยให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 

รับทราบมต ิโดย

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ในคำสั่งแลว้ 

5.16 การพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหา

ผู้อำนวยการสำนัก       

วทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เห ็นชอบแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสรรหา

ผ ู ้ อำนวยการสำน ักว ิทยบร ิการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2565  

รับทราบมต ิโดย

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ในคำสั่งแลว้ 

5.17 การพจิารณาแต่งตัง้

ผู้รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนัก       

วทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เห ็นชอบแต ่งต ั ้ ง  ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์          

ดร.สนทยา สาลี เป็นผู้รักษาราชการแทน

ผ ู ้ อำนวยการสำน ักว ิทยบร ิการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้  ตั ้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยให้รักษา

ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกินหนึ่งร้อย

แปดสบิวัน 

รับทราบมต ิโดย

นายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม

ในคำสั่งแลว้ 

6.1 รายงานสถานะการเงิน

ประจำเดือนสงิหาคม 

2565   

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสถานะ

การเงินประจำเดือนสงิหาคม 2565   

 

รับทราบมติ 

 



 

วาระ ชื่อวาระ มติที่ประชุม 
ผลการปฏิบัต ิ

ตามมต ิ

6.2 การรายงานผลการปฏบัิติ

ตามมติท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ       

พบูิลสงคราม คร้ังท่ี 194 

(8/2565) 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่  194 (8/2565) 

ตามท่ีเสนอ 

รับทราบมติ 

 


