
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธท่ี  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุม ๑  อาคารอ านวยการ 
............................................... 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก                           ประธานกรรมการ  
๒. นางศุภัคษา ศรีวิชัยล าพรรณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร กรรมการ 
๓. นางสุทินา พึ่งทอง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
๔. นางสาวโสภณา ส าราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๕. นางสาวกานต์ธีรา โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กรรมการ 
๖. นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวพาฝัน ปิ่นทอง รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๘. ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๙. นางศิริลักษณ์ เสน่หา รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการฯ กรรมการ 
๑๐. นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ 
๑๑. นายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้างานบริการ กรรมการ 
๑๒. นางศุภรากาญจน์ น้อยคง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๓. ผศ.ประเทือง สง่าจิตร หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. ผศ.ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง กรรมการ 
๑๕. ผศ.ศศิธร ปรือทอง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นายแมน ฟักทอง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๗. นางสาวโสภณา ส าราญ หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๑๘. นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางสาวจิราพร ค ามา หัวหน้างานสารบรรณ                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย  หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ไปราชการ 
๒. นายบุญฤทธิ์   สโมสร  หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร   ไปราชการ 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์    ไปราชการ 
๔. นายอรรณพ  ทัศนอุดม หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน   ติดราชการ 
๕. นางสวรรยา  หาญวงษา หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ    ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอ านาจ ช่ืนแสงมอญ แทน หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
๒. นางสาวสุพรรณี  คงดีได้   แทน หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
๓. นายวิทยา พรหมพฤกษ ์   แทน หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
 
 



- ๒ - 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และเลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

๑.  ก าหนดงานท าบุญทอดกฐิน  ประจ าปี ๒๕๖๒ ของ มทร.ล้านนา ณ  วัดช่างเค่ียน  ต าบล
ช้างเผือก  อ าเภอช้างเผือก  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันเสาร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒.  แสดงความยินดีกับผู้ได้รับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
 - นางศุภัคษา  ศรีวิชัยล าพรรณ์  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 
 - นางศิริลักษณ์  เสน่หา  รักษาราชการแทน หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 - นางสาวเกสร  จันทร์พุฒ  เป็นหัวหน้างานการเงิน 
 - ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 - ดร.พรเทพ  เกียรติด ารงค์กุล  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓.  ขอบคุณทุกท่านในการด าเนินการปิดงบประมาณแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี 
๔.  งบประมาณในการจัดท าโครงการศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออก  ได้ผ่านการพิจารณา

จากจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ต้องจัดท าข้อมูลต่างๆ เพื่อช้ีแจงให้กับจังหวัดฯ 
ทราบต่อไป 

 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก    
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว     
     จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 

 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับรองรายงานการประชุม   
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง(ถ้ามี)        
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ        
๔.๑  งานกองบริหารทรัพยากร   
       ๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ส่ังการในการด าเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ท่ีมีการกันเงินไว้  
ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  มีจ านวน ๓ รายการ 
  ๒.  จังหวัดพิษณุโลก  ไ ด้ก าหนดเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟยามเช้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓                              
ในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว   มทร.ล้านนา พิษณุโลก  จะได้เป็นเจ้าภาพภายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ๓.  แจ้งยอดเงินท าบุญทอดกฐิน ประจ าปี ๒๕๖๒ ของ มทร.ล้านนา  ประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ
ซองท่ีแจกให้กับนักศึกษายังไม่ได้รับการแจ้งยอดจากงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 



- ๓ - 
 

นายอ านาจ  ชื่นแสงมอญ  แทนหัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  แจ้งก าลังรวบรวมซองเงินท าบุญ
ทอดกฐินและจะน าส่งท่ีงานการเงินต่อไป 
 
        ๔.๑.๑  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

 ๑.  ค าส่ัง มทร.ล้านนา  แต่งต้ังข้าราชการฯปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นจากปฏิบัติหน้าท่ี 
     กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ส่งส าเนาค าส่ัง ข้าราชการฯปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นจาก

ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
๑.๑ เรื่อง แต่งต้ัง นางศุภัคษา ศรีวิชัยล าพรรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก ต้ังแต่วันท่ี ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
๑.๒ เรื่อง ให้ นายวริศ  จิตต์ธรรม  ต าแหน่งอาจารย์  พ้นจากการรักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร  พิษณุโลก  ต้ังแต่วันท่ี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒   
 ๒.  แจ้งทุเลาการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
  คณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ  มีมติเห็นชอบให้เล่ือนการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ ครั้งท่ี  ๒  วันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ไว้ก่อน ตามค าส่ังศาลส านักงานศาลปกครองพิษณุโลก 
คดีหมายเลขด าท่ี บ. ๖๕/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๒ ด้วยคดีนี้ศาลมีค าส่ังให้ทุเลาการ
บังคับคดีตามค าส่ังไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าส่ังเป็นอย่างอื่น  
 ๓.  การคัดเลือกตัวแทนบุคคลเพื่อเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณารางวัลเพชรราชมงคลล้านนา   
ขอความอนุ เคราะห์กองและคณะพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์เพื่อเสนอช่ือรับรางวัลเพชรราชมงคลล้านนา   ด าเนินการรวบรวมส่งไปยัง งานบริหารทรัพยากร
บุคคล  กองบริหารทรัพยากร ภายในวันศุกร์ท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
      ๔.  การคัดเลือกตัวแทนบุคคลเพื่อเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ขอความอนุเคราะห์  กอง   และ  คณะ   พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าใน
สังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์   เพื่อพิจารณาเสนอช่ือรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี  ๒๕๖๒
รวบรวมส่งไปยัง  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากร  ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการพิจารณารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ต่อไป 

 ๕. การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   มทร.ล้านนา  พิจารณาให้ด าเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๓  จ านวน  ๔๔ ราย  โดยให้ด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  มีระยะการจ้างต้ังแต่
วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  โดยให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
มทร.ล้านนา  ว่าด้วย เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  ๔๔ อัตรา  
สายวิชาการ  จ านวน  ๗  อัตรา  สายสนับสนุน  จ านวน  ๓๗  อัตรา 
  
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของบุคลากร  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  -   

๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ระบบการประเมินเพื่อเล่ือนเงินเดือนคือการประเมินตนเองโดยมี TOR ท่ีแจกแล้วท า
ล่วงหน้า  โดยผู้สอนประเมินตนเองน าหลักฐานส่งหัวหน้าหลักสูตรพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน  หัวหน้าหลักสูตร
ประเมิน /หัวหน้าสาขารวบรวม คณะแต่ละคณะต้ังกรรมการมาตรวจสอบคะแนนในคณะ   และมหาวิทยาลัยฯ   
จะต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมิน  ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และผู้อ านวยการกอง                 
มากล่ันกรอง ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการประเมิน ระยะเวลา 
 งานการเรียนการสอน  

๑ หัวหน้าหลักสูตร ภายในวันจันทร์ท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๒ หัวหน้าสาขา ภายในวันจันทร์ท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๓ รองคณบดี ภายในวันจันทร์ท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 งานสนับสนุน  
๑ งานบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวม TOR ภายในวันจันทร์ท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๒ หัวหน้างาน / หัวหน้าสาขา ภายในวันจันทร์ท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

๓ ผู้อ านวยการกอง / รองคณบดี ภายในวันจันทร์ท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 
งานพัฒนาบุคลากร 

 ๑. มทร.ล้านนา  ส่งส าเนาค าส่ัง มทร.ล้านนา  เรื่อง การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

๑.๑ นางสาวสุริยาพร  นิพรรัมย์  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ต้ังแต่
วันท่ี ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  

๑.๒  นายพรเทพ  เกียรติด ารงค์กุล  ไ ด้รับการแต่ง ต้ังให้ด ารงต าแหน่ง “ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

         ๒. งานพัฒนาบุคลากร  กองบริหารงานบุคคล  ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อให้คณะหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้  ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้แจ้งเวียนไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว 

 ๓.  เพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ 
๓.๑ มทร.ล้านนา  อนุญาตให้บันทึกวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิชาเอกโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน  ราย นางสาวปวีรัฐ  ภักดีณรงค์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในทะเบียนประวัติแล้ว เมื่อวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๓.๒ มทร.ล้านนา  อนุญาตให้บันทึกวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิชาเ อก
วิศวกรรมไฟฟ้า  ราย นางสาวเดือนแรม  แพ่งเกี่ยว  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะวิศวกรรรมศาสตร์  ในทะเบียนประวัติแล้ว เมื่อวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
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งานสวัสดิการ 
 มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ก าหนดจัดกิจกรรมสร้างขวัญและความสามัคคี งานส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๖๓  ในวันพุธที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สนามบาสเกตบอล 
มทร.ล้านนา  พิษณุโลก   

 
งานวินัยและนิติการ 
๑. การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

       มทร.ล้านนา  มอบหมายให้กองบริหารทรัพยากร ด าเนินการต่อสัญญาจ้างให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 

๑.๑ ให้ด าเนินการต่อสัญญาจ้างท างาน พนักงานฯ ท่ีมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน  ๑๗  ราย สายวิชาการ  ๑๒  ราย  สายสนับสนุน  ๕  ราย    

๑.๒ กรณีพนักงานท่ีมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รอผลการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างฯ  จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  มีจ านวน  ๓ ราย 
 

๒. ขยายเวลาทดลองงาน 
                         มทร.ล้านนา พิษณุโลก ขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา   เป็นระยะเวลา  ๔ เดือน    โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  - ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓  จ านวน  ๕  ราย  
ประธานที่ประชุม  แจ้งคณะกรรมการบริหารฯ  CEO  ได้ด าเนินการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีการประเมินบางส่วนท่ีท างานการขับเคล่ือนของมหาวิทยาลัยฯ  และท าหน้าท่ีในส่วน
งานบริหารด้วย แต่ไม่มีช่องในการให้คะแนน 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  เห็นด้วยในการท าหน้าท่ีด้านบริหาร  ซึ่งไม่มีช่องในการ               
ให้คะแนน  มีแต่เฉพาะส่วนท่ีหักคะแนน ขอให้ทบทวนในการให้คะแนนในส่วนนี้ด้วย 
ประธานที่ประชุม  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ียังไม่ผ่านการทดลองงาน  และไม่มีผลภาษาอังกฤษ  ขอให้
ช่วยเร่งด าเนินการ 
 
   มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
 

๔.๑.๒  งานคลังและพัสดุ   
 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.  รายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 ๒.  รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๓.  รายงานรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 ๔.  สรุปรายรับ – รายจ่ายงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน๒๕๖๒ 
 ๔.  ก าหนดการเดินเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๕.  รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย  ณ  วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานที่ประชุม  แจ้งส าหรับรายการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  เงินงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ท่ีดิน/ส่ิงปลูกสร้าง  รายการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  ๑  รายการ  ได้จ่ายงวดท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว  ขอกันเงินจ านวน ๓  งวด ก าลังเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ 
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 การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ใช้เงินอุดหนุนจากพนักงานมหาวิทยาลัยฯ                
ท่ีใช้ไม่หมด เงินจากค่า ผศ. ท่ียังท าเอกสารไม่ครบ และงบประมาณเหลือจ่าย น ามาใช้ในการจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน 
ผศ.ณิฐิมา  เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  สอบถามในกรณีท่ีไม่ขอรับ  แต่มีการลงลายมือช่ือเบิก
ค่าภาระงานสอนไปแล้ว  จะท าอย่างไร 
นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  แจ้งทางกองการศึกษาจะด าเนินการในการ
ตรวจสอบและท าเรื่องคืนเงินต่อไป  
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

 ๔.๑.๓  งานยุทธศาสตร์และแผน    
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  นางสาวสุพรรณี  คงดีได้ (แทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน) 

 ๑.  แจ้งแหล่งดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการ ง.๙ เพื่อใช้ในการจัดท าค าขอด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
มทร.ล้านนา http:s//plan.rmutl.ac.th/download   

 ๒.  แจ้งแนวทางการด าเนินการงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  รายละเอียด           
ดังเอกสารแนบ บันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์และแผน ท่ี ๓๒/๒๕๖๒  ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒   
ผศ.ณิฐิมา  เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  แจ้งสาขาสัตว์ศาสตร์ได้ด าเนินการในกรณี            
งานฟาร์มท่ีต้องเบิกจ่ายเร่งด่วน เช่น งานฟาร์มสุกร และงานฟาร์มอื่นๆ  ซึ่งได้ส่ง ง.๙ ผ่านทางคณะเรียบร้อย
แล้ว เพื่อด าเนินการต่อไป 
ประธานที่ประชุม  ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเร่งด าเนินการส่งโครงการงานฟาร์ม                
ท้ัง ๑๘ งาน  
  ๓.  แจ้งแนวทางการจัดท าแบบเสนอโครงการ (ง.๙)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓              
โดยขอให้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ส าเนาส่งไฟล์โครงการแจ้งให้งานยุทธศาสตร์
และแผนทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง . ๙ ไ ด้ ท่ี เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน  
https://plan.rmutl.ac.th/download   
นางศิริลักษณ์  เสน่หา  รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              
แจ้งทางด้านงานวิทยฯ  ได้รับแจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ในเรื่องงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
และให้ท าแผนในปี ๒๕๖๓  มีงานในส่วนท่ีรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาบัณฑิต  พัฒนา IT และพัฒนาภาษา  ให้
นักศึกษา 
นางสาวสุพรรณี  คงดีได้  แจ้งขณะนี้งบประมาณท่ีได้รับจากเดิมเป็นงบรายจ่ายอื่น  เปล่ียนเป็นงบอุดหนุน  
ซึ่งในการจ่ายเงินอาจจะส่งเงินมาให้หรือไม่ก็ได้  ท าให้ได้รับงบประมาณลดลง  และวินัยในการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า พรบ.งบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามปกติ 

โครงการรับปริญญา  จากเดิมท่ีใช้งบปกติภายใน  เปล่ียนเป็นงบอุดหนุน  ดังนั้น
งบประมาณจะจ่ายเฉพาะท่ีเป็นรายจ่ายหลักรายจ่ายประจ าเท่านั้น  เช่น ค่าสาธารณูปโภค  หรือเบ้ียเล้ียงการ
เดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
ผศ.ศศิธร  ปรือทาง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  สอบถามขณะนี้มีงบในการซ่อมแซมหรือไม่  เช่น  การ
ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์  จะต้องให้เจ้าของพื้นท่ีท่ีต้องการซ่อมแซม  ท าบันทึกแจ้งซ่อม
หรือไม่ 
 

https://plan.rmutl.ac.th/download
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ประธานที่ประชุม  แจ้งถ้ามีการซ่อมแซมไม่มากท าเรื่องเสนอผู้ช่วยอธิการบดี  พิษณุโลก พิจารณา  หากยอด
ในการซ่อมแซมจ านวนมาก  ให้เขียนเป็นโครงการใหญ่  และเสนอผ่านคณะ  เนื่องจากครุภัณฑ์การศึกษามี
จ านวนมาก  ต้องมีการพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

๔.๒  งานกองการศึกษา   
 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑. แจ้งการด าเนินการหาตัวป้อนของกองการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒              

มีนักเรียนท่ีลงช่ือมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อดังเอกสารแนบ  และได้ท าหนังสือส่งไปยังคณะ เพื่อให้ทาง
หลักสูตรเป็นผู้ประสานงานกับนักเรียนท่ีสนใจเข้ามาเรียนในแต่ละหลักสูตร  รวมนักเรียนท่ีสนใจจะเข้าศึกษา
ต่อ จ านวน ๓๙๒  คน 

๒. กองการศึกษาได้รับความร่วมมือจาก  ผศ.บุญเจิด  กาญจนา  เป็นประธานในการพัฒนาตัวป้อน  
โดยการน ากิจกรรมในการสร้างอาชีพท าร่วมกับโรงเรียนท่ีเข้าไปแนะแนว  ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ีดี หากมีคณะ
และสาขาใดสนใจเข้าร่วมในการท ากิจกรรม  สามารถแจ้งได้ท่ีงานส่งเสริมวิชาการ 

๓.  ขอความร่วมมือคณะ สาขา  ในการเข้าแนะแนวโรงเรียนต่างๆ  เนื่องจากการแนะแนวต้องไป
หลายโรงเรียนในเวลาเดียวกัน  และบุคลากรแนะแนวไม่เพียงพอ  กองการศึกษาได้จัดของท่ีระลึก  และ               
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกแนะแนวไว้ให้ส าหรับสาขาใดท่ีจะออกแนะแนว  สามารถเบิกได้ท่ีกอง
การศึกษา 
ประธานที่ประชุม  แจ้งการได้ข้อมูลของนักเรียนท่ีสนใจเข้ามาเรียนในแต่ละหลักสูตร  เช่น  หมายเลขโทรศัพท์
ของนักเรียน  ต่อไปเป็นหน้าท่ีของหลักสูตรท่ีจะต้องหาวิธีการในการท่ีจะให้นักเรียนท่ีสนใจตัดสินใจเข้ามาเรียน
ได้อย่างไร 
 
  ๔.๒.๑  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
  กิจกรรมท่ีมีข้ึนของงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

๑. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้ง ท่ี ๒๖  วันท่ี ๑๖ - ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๒. โครงการกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งท่ี ๓๕  ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒                    
ณ มทร.ล้านนา เชียงราย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  นักศึกษา มทร.ล้านนา  พิษณุโลก   
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

  ๔.๒.๒  งานส่งเสริมวิชาการ 
เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

           งานส่งเสริมวิชาการ 
            มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์สอบ ในการบริหารการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๓  
(ปวช.๓)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๒ (ปวส.๒)  ดังนี้ 
                - ระดับ ปวช.๓  สอบในวันเสาร์ท่ี     ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓ 
                - ระดับ ปวส.๒  สอบในวันอาทิตย์ท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 
                โดยมีจ านวนสถานศึกษาในการบริหารของศูนย์สอบ V-NET มทร.ล้านนา พิษณุโลก              
จ านวน ๔๑ สถานศึกษา มีสถานศึกษาท่ีไม่จัดสอบ ๖ แห่ง คงเหลือสถานศึกษาในการบริหารของศูนย์สอบฯ                 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก จ านวน  ๓๕ แห่ง โดยมีสถานศึกษาท่ีเป็นสนามสอบ จ านวน ๑๕ สนาม   
 

            งานรับสมัครนักศึกษา 
  ๑. แผนก าหนดการรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกรอบ  (ดังเอกสารแนบ) 

        ส าหรับการรับนักศึกษารอบท่ี ๔  ไม่มี  เนื่องจากรอบท่ี ๔ เป็นรอบ TCAS Admission๒       
ไม่เข้าร่วมเนื่องจากก าหนดการประกาศผลสอบหลังจากก าหนดการเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ของ มทร.
ล้านนา    
           ๒. แผนจ านวนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดังเอกสารแนบ) เป็นแผนรับท่ีได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 กองการศึกษาได้จัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์คุณวุฒิในการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ไปยังคณะ  ๓  คณะ  เพื่อให้พิจารณาคุณวุฒิ หลักเกณฑ์  เกรดเฉล่ีย  และ
ประเภทโควตาท่ีต้องการรับ  เนื่องจากส่วนกลางประกาศรับ  จะประกาศเป็นเกรดเฉล่ีย  และมีหมายเหตุถ้า
เกรดเฉล่ียของผู้สมัครไม่เข้าเกณฑ์ตามท่ีประกาศรับ  ให้รับทางช่องทางโควตาพิเศษของคณะแต่ละเขตพื้นท่ี  
ซึ่งคณะแต่ละเขตพื้นท่ีสามารถออกเกณฑ์ประกาศได้เอง  ฉะนั้นงานส่งเสริมวิชาการจึงท าร่างประกาศรวมให้
ท้ัง ๓ คณะ  โดยให้แต่ละคณะพิจารณาเกณฑ์แต่ละหลักสูตรท่ีอยู่ในคณะพร้อมรับรองข้อมูลเพื่อจะออกเป็น
ประกาศของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ต่อไป    
 

           งานทะเบียนและประมวลผล 
            ๑. แจ้งก าหนดการประชุมอนุมัติเกรด  ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๔๒๓  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๒. แจ้งก าหนดการนักศึกษาเริ่มลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
            ๓. แจ้งก าหนดการอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าไปอนุมัติผลการลงทะเบียน ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  (หากอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่เข้าไปอนุมัติผลการลงทะเบียน นักศึกษาจะไม่สามารถพิมพ์ใบ
ช าระค่าบ ารุงการศึกษาได้) 
            ๔. แจ้งก าหนดการจัดตารางการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม – ๑, ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ณ ห้อง ๑๔๖๕ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๕. แจ้งอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้าไปตรวจสอบ ตารางเรียน/ตารางสอน ได้ต้ังแต่วันท่ี 
๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  https://regis.rmutl.ac.th/teacher/ 

https://regis.rmutl.ac.th/teacher/


- ๙ - 
 

นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  แจ้งการจัดสอบ V-Net มีวิทยาลัย
สารพัดช่างพิษณุโลกมาสอบท่ีสนามสอบ  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. 
  แผนการรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร               
และ  หลักสูตร ปวส.ประมง  เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีรับ ๒๐  เป็น ๓๐  สอบถามเป็นเป้าท่ีสูงไปหรือไม่ 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ได้สอบถามทางหลักสูตรเรียบร้อยแล้วยืนยัน              
ตามนี้ เนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการเด็กชายขอบด้วย    
นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  แจ้งเปิดภาคเรียนวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  สามารถเข้าตรวจสอบข้ันตอนการลงทะเบียนได้ท่ีระบบทะเบียนกลาง  
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

๕.๑  พิจารณาต าแหน่งสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก   
นายทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  แจ้งในนามเลขานุการคณะท างานจัดท าแบบรูปรายการ
โครงการศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก  ตามท่ี  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ผลไม้สดฯ  และจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวนประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท  สืบเนื่องจากวันท่ี ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๒  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้ส่ังการให้หัวหน้าส่วนราชการหลายส่วน  ได้แก่  โยธาธิการและผังเมือง  
ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์นโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก  ส่ิงแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก อุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก  เข้ามา
ตรวจสอบความพร้อมของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการได้สรุปและน าเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้รับทราบ  พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ และน าลงดูพื้นท่ี
ก่อสร้าง  

ส าหรับต าแหน่งสถานท่ีก่อสร้างอาคารศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก  ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑ หลัง              
ได้น าเสนอจังหวัด ๒ ต าแหน่ง  ได้แก่ 
   ๑. แปลงท่ี ๑  บริเวณแปลงปลูกอ้อยด้านเดียวกับโรงสีข้าวราชมงคลเนื้อที่ ๑๐ ไร่ 
   ๒. แปลงท่ี ๒  บริเวณแปลงนาข้าวด้านติดกับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก  เนื้อที่ ๑๐ ไร่ 
  

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  เห็นชอบเลือกแปลงท่ี ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

๕.๒  พิจารณาปรับเปลี่ยนราคาเช่าบูชาพระพุทธชินราชใบเสมา รุ่นมหาเศรษฐี ที่ระลึก ฉลอง ๔๐ ปี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก ๒๕๓๔ 

  
ท่ี รายการ ราคา (บาท) จ านวน (องค์) จ านวนเงิน (บาท) 
๑ พระพุทธชินราชใบเสมา รุ่น มหา

เศรษฐี ท่ีระลึกฉลอง ๔๐ ปี (องค์เล็ก) 
๒๙๙ ๔๒๐ ๑๒๕,๕๘๐ 

๒ พระพุทธชินราชใบเสมา รุ่นมหา
เศรษฐี ท่ีระลึกฉลอง ๔๐ ปี (องค์ใหญ่) 

๓๙๙ ๕๐๙ ๒๐๓,๐๙๑ 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๖๗๑ 
 

 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก   
  ๑.  พระพุทธชินราชใบเสมา รุ่นมหาเศรษฐี ท่ีระลึกฉลอง ๔๐ ปี (องค์เล็ก) จากราคา  ๒๙๙  บาท 

เหลือ ๙๙ บาท 
  ๒.  พระพุทธชินราชใบเสมา รุ่นมหาเศรษฐี ท่ีระลึกฉลอง ๔๐ ปี (องค์ใหญ่)  จากราคา ๓๙๙  บาท  

เหลือ ๑๙๙ บาท 
 
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดตารางสอน  

  ๑.  จัดตารางสอนโดยไม่ให้มีการเรียนการสอนเกินเวลา ๑๗.๓๐ น.  เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยฯ ของ
เราไม่มีการเปิดเรียนภาคค่ า  ดังนั้น  ในตารางสอนไม่ควรจะเกินเวลา ยกเว้นกรณีเป็นรายๆ เช่น  เป็นวิชาปฏิบัติท่ี
จ าเป็นต้องมีการสอนติดต่อกัน  ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ แต่ไม่ควรจะเกินเวลา ๑๘.๐๐ น. 
  ๒.  กรณีเป็นรายวิชาเดียวกัน  แต่คนละระดับช้ัน คนละรหัสวิชา แต่มีหน่วยกิตการเรียนเท่ากัน  
และมีนักศึกษารวมกันแล้วไม่เกิน ๓๐ คน จะน ามาไว้ในวันและเวลาเดียวกัน ยกเว้นรายวิชาของเฉพาะนักศึกษาห้อง
นั้นๆ  ท่ีมีจ านวนไม่ถึง ๓๐ คน  (ยกเว้นการสอน ปวส. และปริญญาตรีจะแยกการสอน)  
  ๓.  กรณีในรายวิชาท่ีมีการสอนร่วมหลายคน  จัดลงภาระสอนโดยหารจ านวนช่ัวโมงการสอนยกเว้น
ในรายวิชาท่ีมีประกาศจากคณะให้นับภาระสอนเต็ม 
  ๔.  กรณีท่ีเป็นรายวิชาทักษะวิชาชีพ ของแต่ละหลักสูตร ท่ีมีการสอนร่วมหลายคน ขอจัดตาม
จ านวนช่ัวโมง ท่ีมีการสอนร่วมตามจ านวนผู้สอน เช่น ทักษะพืชศาสตร์ ท่ีมี ๖ หน่วยกิต ถ้าสอน ๓ คน ก็จะแบ่งการ
สอนคนละ ๒ ช่ัวโมง ในวันเดียวกันแต่คนละเวลา เพื่อให้การจัดตารางสอนของอาจารย์ท่ีสอนหลายวิชาสามารถ                
ลงตารางได้ 
  ๕.  กรณีท่ีทางสาขามีเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้อง Lab ท่ีใช้สอนสามารถใช้ในการ
สอนกี่คน  เงื่อนไขของครุสภา ท่ีมีการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เป็นต้น  
  ๖.  กรณีท่ีนักศึกษามาขอเปิดรายวิชา  ขอให้เป็นนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีจะส าเร็จการศึกษา หรือ
นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนท่ีไม่สามารถลงเรียนในภาคถัดไปได้  หรือเป็นนักศึกษาท่ีต้องออกไปฝึกงานภายนอก 
  ๗.  รายวิชาท่ีมีจ านวนช่ัวโมงการสอน ๕ ช่ัวโมงขึ้นไป ขอจัดแยกเป็น ทฤษฎี และปฏิบัติ และ
อาจจะไม่ได้อยู่ในวันเดียวกัน  
  ๘.  การก าหนดผู้สอนในรายวิชา ให้ทางสาขาประชุมบุคลากร เพื่อกรองรายวิชามา  พร้อมท้ังสรุป
เป็นรายบุคคล เช่น สาขาพืชศาสตร์ แยกว่า อาจารย์ ๑ คน สอนกี่รายวิชา กี่ช่ัวโมง เพื่อไม่ให้โหลดไปหนักอยู่กับใคร
คนใดคนหนึ่ง  เพราะจะท าให้การจัดตารางสอนล าบาก 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  เสนอกรณีการแบ่งรายวิชาพื้นฐานควรแบ่งให้เป็นระบบ  
แบ่งให้เท่าๆ กัน 
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ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  สอบถามหลักเกณฑ์การจัดตารางสอนในข้อ ๒  กรณีเป็นรายวิชา
เดียวกัน แต่คนละระดับช้ัน  คนละรหัสวิชา  แต่มีหน่วยกิตการเรียนเท่ากัน  สามารถท่ีจะน ามาไว้ในวันและเวลา
เดียวกันได้หรือไม่ 
นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  แจ้งสามารถจัดได้  เพราะเป็นหลักสูตรเดียวกัน  
จัดในกลุ่มเดียวกันได้ เนื่องจากมีหลักสูตรใหม่และเก่า 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  สอบถามหลักเกณฑ์การจัดตารางสอนในข้อ ๕ 
นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา แจ้งกรณีมีการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  เช่น  
การใช้ห้อง Lab ขอให้แจ้งเงื่อนไขให้กองการศึกษา  เพื่อจะได้จัดห้องได้ถูกต้อง 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  เสนอให้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีท้ังนักศึกษาต่อเนื่อง  
และ ๔ ปี จะขอให้แยกห้องสอนได้หรือไม่ ถ้าจ านวนนักศึกษามีพอสมควรท่ีสามารถจะแยกห้องได้  เพราะว่าพื้นฐาน
ของนักศึกษาไม่เท่ากัน 
นายวิทยา  พรหมพฤกษ์ แทนหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  เสนอแนะถ้าปริมาณผู้เรียนมีจ านวนมาก  และ
จ าเป็นท่ีต้องขอเปิดห้องเพิ่ม 
นางสาวพาฝัน  ปิ่นทอง  รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ  แจ้งการท่ีจะเพิ่มห้องสอน ส่วนกลางจะ
เพิ่มให้ไม่ได้  คณะย่อยต้องท าเรื่องไปท่ีคณะใหญ่  และคณะใหญ่จะท าเรื่องถึง สวท. ถึงจะเพิ่มห้องได้ และการจัดการ
ตามแผนรับมี ๑ ห้อง แต่ถ้าจะรับเกินแผนรับโดยไม่มีคุรุสภาควบคุม ถ้าจ านวนรับเกินแต่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ แต่ต้องไม่เพิ่มห้องจะไม่มีปัญหา  แต่ถ้ามีการเพิ่มห้องต้องแจ้งไปยังคณะส่วนกลาง  เพื่อให้คณะส่วนกลางแจ้ง
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อขยายแผนรับ 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ฝากแจ้งเรื่องห้อง AV๒ และ  AV๓  ไม่สามารถรองรับ
จ านวนนักศึกษาได้เต็มจ านวน  เนื่องจากเก้าอี้ช ารุด  และขอความกรุณาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนห้องสโลป                 
ถ้าจ านวนนักศึกษาไม่ถึง ๖๐  คน  ขอให้ใช้ห้องท่ีมีขนาดเล็กกว่า  เนื่องจากเป็นการส้ินเปลืองการใช้เครื่องปรับอากาศ 
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับรองหลักเกณฑ์ในการจัดตารางสอน 
 

๕.๓  พิจารณาจ้างอาจารย์พิเศษ รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ด้วย ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์  ผู้สอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  ได้เกษียณอายุราชการ              
เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  และ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ไม่มีบุคลากรสายวิชาการท่านใดมีคุณสมบัติ  
ของอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครูตรงตามมาตรฐานการผลิตในองค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาตรีทางการศึกษาตามประกาศคุรุสภา   
  จึงขอพิจารณาอนุมัติจ้าง ผศ.ดร.ภาริดา  มหาวงศ์  อาจารย์ประจ าสารทจิตวิทยาและการ 
แนะแนว  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อสอนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  รหัสวิชา 
TFDCC๘๐๕  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  อนุมัติให้จ้างแต่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ของ สกอ.  
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ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ผศ.ณิฐิมา  เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  แจ้ง ดร.ทินกร  ทาตระกูล และ ผศ.ดร.กฤษดา  
กาวีวงศ์  ได้ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ 
สถาบัน (กกร.)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  เมื่อวันท่ี ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  บริษัท ที.เค.การ์
เม้นท์ แม่สอด  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และ มทร.ล้านนา  รับยุทธศาสตร์ ๑  เรื่อง  คือ  เรื่องเกษตร
ปลอดภัย 
นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  สอบถามผลการขอบ้านพักของบุคลากร
ด าเนินการถึงขั้นตอนใด  
นายทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  แจ้งขณะนี้ก าลังจัดเตรียมบ้านพัก  และมีบ้านพักท่ีพร้อม
สามารถเข้าอยู่ได้ขณะนี้  จ านวน  ๒  หลัง ซึ่งหากมีบ้านท่ีพร้อมสามารถเข้าอยู่ได้จะน าเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบ้านพักต่อไป  และขอหารือในการถอดวัสดุบ้านพักท่ีไม่สามารถซ่อมแซมได้ มาซ่อมแซมบ้าน
หลังอื่นได้หรือไม่ 
ประธานที่ประชุม  แจ้งตามระเบียบต้องท าเรื่องขอรื้อถอนกับราชพัสดุก่อน   
ผศ.ณิฐิมา  เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  สอบถามกรณีท่ีมีผู้จะขอซ่อมแซมบ้านพักเอง 
สามารถท าได้หรือไม่ 
นายทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  แจ้งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอบ้านพัก 
นายแมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  สอบถามกรณีมีนักศึกษาท่ีได้ทุนนวัตกรรม  และต้องมี
ท่ีพักให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน  จะขอใช้พื้นท่ีภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ได้หรือไม่    
ประธานที่ประชุม  แจ้งต้องมีการท าความเข้าใจในเรื่องท่ีพักว่ามีความพร้อมหรือไม่  ก่อนท่ีจะมีการรับ
นักศึกษาทุนเข้ามา 
นางศุภรากาญจน์  น้อยคง  หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  สอบถามจะก าหนดจัดงานปีใหม่  ในวันท่ี  
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เห็นด้วยหรือไม่ 
ประธานที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นด้วยในการจัดงานปีใหม่ในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒ และก าหนดการ
ประชุมเปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  ในวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  หอประชุม              
ราชมงคลบ้านกร่าง ๕๐ ปี 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  เสนอให้มีการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบวินัย 
นายวิทยา  พรหมพฤกษ์  แทนหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งแผนกงานฟาร์มและแทรกเตอร์                 
ได้มอบหมายให้  อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายการน าเครื่องจักรของแผนกงานฟาร์มไปใช้ใน
งานอื่นๆ  
นายทรงกลด  ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  แจ้งค าส่ัง  มทร.ล้านนา พิษณุโลก ท่ี ๑๓๕/๒๕๖๒  เรื่อง  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด                   
ขอแก้ไขค าว่าโรงงานศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออกฯ  เป็น ศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออกฯ  
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๗.๑๐ น. 
 
 

(นางสาวจิราพร  ค ามา)     (นางสาวอาจารีย์  เกตุวิริยะกุล)  
   ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


