
 

 

มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

คร้ังที่ 196 (10/2565)  

วันเสาร์ท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 

(ฉบับที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรอง) 

 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 196 (10/2565) 

วันเสารท์ี่ 22 ตุลาคม 2565 ตามที่เสนอ  

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องข้อหารอืของประธาน 

 2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยใน Line กลุ่มของสภามหาวิทยาลัย 

 มติท่ีประชุม รับทราบการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยใน Line กลุ่มของสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  195 (9/2565)  วันเสาร์ที่   24  

กันยายน  2565 และบันทึกรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 195 (9/2565) วัน

เสาร์ที่  24  กันยายน  2565 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ รเิวอร์วิว 

 มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์          

ริเวอร์วิว) ประจำเดือนกันยายน 2565 ตามที่เสนอ 

 

4.2 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม จำนวนรวมทั้งสิน้  229 ทุน ประกอบด้วย 



 

 

1.  โครงการทุนเรียนดี เพชรกาสะลอง จำนวน 50 ทุน 

2.  โครงการทุนการศึกษา พิษณุโลก – สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน จำนวน 149 ทุน  

และให้ขยายโครงการไปยังจังหวัดพิจิตร จำนวน 30 ทุน 

3. เพิ่มจำนวนทุนให้กับคณะครุศาสตร์จำนวน 2 ทุน 

 ทั้งนี้ โดยให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ  เพื่อให้ได้จำนวน

นักศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ เป็นเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 

 

5.2 การพิจารณ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม   

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ และใหน้ำตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ในครั้งต่อไป โดยมอบหมายให้อธิการบดีสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยใหเ้พิ่มมากขึ้น 

 

5.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง) 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  คำสอน (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส  มาตรมูล  (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการการเงินและงบประมาณ 

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 26 มถิุนายน 2567 ตามที่เสนอ   

 

5.4 การพิจารณายกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 57/2563 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 57/2563 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ตามที่เสนอ   

 



 

 

5.5 การพิจารณาขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

 

5.6 การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566   

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

  

5.7 การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และ

ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

 

5.8 การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยใหเ้พิ่มเนื้อหารายวิชาแกนที่เกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมอืงและเศรษฐกิจ

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทุกสาขาวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ

เสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

 

 

 

 



 

 

5.9 การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2566   

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมการขายการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ 

และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

 

5.10 การพิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

 

5.11 การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป  

 

5.12 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้มวีาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี   

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

6.1 รายงานผลคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ  

มติท่ีประชุม รับทราบการรายงานผลคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 

กรณีเห็นควรไม่อนุมัตกิารต่อเวลาราชการใหก้ับ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช ตามที่เสนอ 

 



 

 

6.2 รายงานสถานะการเงินประจำเดือนกันยายน 2565  

  มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงนิประจำเดือนกันยายน 2565 ตามที่เสนอ  

 

6.3 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 195 

(9/2565) 

  มติท่ีประชุม รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

ครั้งที่ 195 (9/2565) ตามที่เสนอ  

 

 


