
 

 

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 154 (7/2565)  
วันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

(ฉบับที่ยังไม่ผ่านการรับรอง) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องการรับรองระเบียบวาระการประชุม 
   มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ 154 (7/2565) วันศุกร์ที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
2.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์) 
   มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์) ตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งให้
อาจารย์ฐิติพร  แสงพลอย  เป็นอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมอบนางโชติกา 
ส้มส้า จัดท าค าสั่งสภาคณาจารย์ฯ เพ่ิมเติมต่อไป 
   2.2  ผลจากการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 192 
(6/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  

มติที่ประชุม รับทราบผลจากการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ 192 (6/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเริ่มระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ตามท่ีเสนอ 

2.3  ผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ 184 (6/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  

มติที่ประชุม รับทราบผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 184 (6/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การก าหนดเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบข้าราชการ (สีกากี) และเครื่องหมายอินธนูชุดปกตขาวและชุดข้าราชการ ตามท่ีเสนอ 

2.4  ผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 140 (6/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  

มติที่ประชุม รับทราบผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 140 (6/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนกรอบต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 เพ่ือจัดท ากรอบ
ระดับต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษใหม่ ตามท่ีเสนอ 

 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
   มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 153 
(6/2565)  เมื่อวันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ตามที่ได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 153 

(6/2565) 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ครั้งที่ 153 (6/2565) ตามท่ีเสนอ 
4.2  รายงานความคืบหน้าแนวทางจัดท าประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม
ข้อเสนอแนะท่ีประชุม   

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ฯ ตามที่ประชุมพิจารณา โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 

4.3  การสอบถามความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติที่ประชุม เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์พร้อมรับรองวาระการประชุมให้สภาคณาจารย์
และข้าราชการด าเนินการจัดท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมอบ
ประธานที่ประชุม พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   5.1  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 

5.2  หนังสือเวียนการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มติที่ประชุม รับทราบหนังสือเวียนการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของผู้รักษาราชการ

แทนอธิการบดี ตามท่ีเสนอ 



 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1  การพิจารณาขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยขอให้กรรมการทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพ่ือมีจ านวนผู้เข้าร่วมตอบสอบถามฯ มากขึ้น และมอบประธานที่ประชุมน าข้อเสนอแนะ
ที่ประชุม เรื่องแนวทางการปรับเกณฑ์การประเมินภาระงานและการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับฯ น าไปสะท้อนข้ อมูล
ต่อมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1  แจ้งก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุมในเดือนสิงหาคม 2565 ก าหนดขึ้นในวัน   

ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท. 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ และผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 


