
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธท่ี  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๓ 

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

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก                           ประธานกรรมการ  
๒. นางศุภัคษา ศรีวิชัยล าพรรณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร กรรมการ 
๓. นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
๔. นางสาวโสภณา ส าราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๕. นางสาวกานต์ธีรา โพธ์ิปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กรรมการ 
๖. นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวพาฝัน ป่ินทอง รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๘. ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กรรมการ 
๙. ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๑๐. นางศิริลักษณ์ เสน่หา รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการฯ กรรมการ 
๑๑. นางนุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุพรรณี คงดีได้ รักษาราชการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน กรรมการ 
๑๓. นางศุภรากาญจน์ น้อยคง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุรีย์รัตน์ บัวช่ืน แทน หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. ผศ.ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง กรรมการ 
๑๖. ผศ.ศศิธร ปรือทอง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. นางสาวกาญจนา ทวินันท์ แทน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ กรรมการ 
๑๘. ว่าท่ีร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด แทน หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
๒๐. นางสาวโสภณา ส าราญ หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๒๑. นางสาวอาจารีย์ เกตุวิริยะกุล หัวหน้างานบริหารท่ัวไป                     กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวจิราพร ค ามา หัวหน้างานสารบรรณ                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
นายบุญฤทธ์ิ สโมสร หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ไปราชการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และเลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  ดังน้ี   
๑.  นางสุทินา พึ่งทอง  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  และ

นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
๒.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ “ช านาญการ” ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  จ านวน 
๗ ราย  ดังน้ี    

๒.๑ นางสาวพาฝัน ป่ินทอง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
๒.๒ นางสาวจุรีรัตน์        บทเรศ  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
๒.๓ นางจินตนา          กันแก้ว  นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
๒.๔ นายวยุกร             เกตุน้อย  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
๒.๕ นางสาวปริยาภัสสร์  เพ็งจันทร์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
๒.๖ นางสาวอาภรณ์       นากุ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
๒.๗ นางสาวจิราพร      ค ามา  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

 ๓.  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มทร.ล้านนา จะจัดพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ๔.  มทร.ล้านนา จะน าเงินถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และเข้าเฝ้าในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงมีการก าหนดเดินเทิดพระเกียรติ ในวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    
 ๕.  งบประมาณปี ๒๕๖๓ ของ มทร.ล้านนา ลดลง จึงขอความร่วมมือในการเดินทางไปราชการ  
ให้พักห้องพักราคาประมาณ ๘๐๐ – ๑,๐๐๐  บาท 
 ๖.  มทร.ล้านนา จะมีการต้ังกลุ่มงานภายใต้กองแต่ละกอง  และจะให้สมัครผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
งาน  และมีการประเมิน  หลังจากปฏิบัติงานได้ระยะหน่ึงจึงมีการแต่งต้ังเป็นหัวหน้างาน   
 ๗.  การรับสมัครอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓ – ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ รับสมัครด้วยตนเอง  และการเสนอรายช่ือ  และยังเหลือการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
     ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก    
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว     
     จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับรองรายงานการประชุม   
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 ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง(ถ้ามี)        
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ        
๔.๑  งานกองบริหารทรัพยากร   
       ๑.  โครงการวัสดุการเรียนการสอน  ได้รับเงินโอนในระบ GFMIS  ประมาณวันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  มีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ซ่ึงขณะน้ีเข้าสู่ไตรมาสท่ี ๒  จังหวัดพิษณุโลกได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย  ซ่ึงวัสดุการเรียน
การสอนต้องมีการเบิกให้เสร็จส้ินก่อนสัปดาห์ท่ีจะมีการสอบ ช่วงสอบในวันท่ี ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓              
จึงขอเร่งรัดให้คณะเร่งด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายให้งานพัสดุภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  
 ๒.  กองบริหารทรัพยากร  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดงานสภากาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก  
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการร่วมกันท้ัง ๒ กอง และ ๓ คณะ 
 
 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  รับทราบ 
 
        ๔.๑.๑  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

        เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
๑. การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ี อว 
๐๖๕๔.๑๘/ว ๑๘๗๑  ลงวันท่ี  ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒  เร่ือง  การด าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย สภาคณาจารย์  และ 
ข้าราชการ พ.ศ.  ๒๕๖๒   ก าหนดการดังน้ี 

ล าดับ รายการ วัน เดือน ปี เวลา  สถานท่ี 
๑ รับสมัคร ๒-๘ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลาราชการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
๒ ลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง 
วันจันทร์ท่ี  

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ตึกอ านวยการ 

 เลือกต้ังล่วงหน้า   
 เลือกต้ังท่ัวไป วันจันทร์ท่ี 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ตึกอ านวยการ 

 
         ๒. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ 
  งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  กองบริหารงานบุคคล  ท่ี อว ๐๖๕๔.๑๘ /ว ๐๑๓๖                 
ลงวันท่ี  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๓  แจ้งเร่ือง การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวงบประมาณเงินรายได้ ได้พิจารณาอนุมัติให้
มหาวิทยาลัย จ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  - วันท่ี ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๓  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  จ านวน  ๕๐  อัตรา  และด าเนินการเปล่ียนช่ือต าแหน่งการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
ให้ตรงตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ดังน้ี 
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ล าดับ    ช่ือต าแหน่งเดิม จ านวนอัตรา  คุณวุฒิ / เง่ือนไขการจ้าง      ช่ือต าแหน่งใหม่ 
  ๑       คนงาน      ๑๑    ม.๖ หรือ ต่ ากว่า ม.๖    พนักงานท่ัวไป 
  ๒     คนงาน(รายวัน)      ๑๐     ม.๖ หรือ ต่ ากว่า ม.๖  พนักงานท่ัวไป (รายวัน) 

งานพัฒนาบุคลากร 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาต่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

  งานพัฒนาบุคลากร  กองบริหารงานบุคคล ส่งค าส่ัง มทร.ล้านนา  เร่ือง ให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ราย ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล 
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีก าหนด ๓ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี  ๕  สิงหาคม  
๒๕๖๔  ด้วยทุน มทร.ล้านนา  และ แจ้งความประสงค์รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมต้ังแต่วันท่ี  
๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

  งานบริหารงานท่ัวไป  กองบริหารงานบุคคล    มทร.ล้านนา   ท่ี  อว ๐๖๕๔.๑๘/ว ๑๙๒๐ 
ลงวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งส าเนาแบบ IDP – ๐๓  ของบุคลากร (รอบ ๒  ต้ังแต่
วันท่ี  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒)  ตามองค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ  ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ การ
บริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   ท้ังน้ี งานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการ
รวบรวมส่งเอกสารติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ๒ กอง ๓  คณะ  ไปยังกองบริหารงานบุคคล 
เรียบร้อยแล้ว 
 
งานทะเบียนประวัติ 
  กองบริหารงานบุคคล  มทร.ล้านนา  ส่งส าเนาค าสั่ง มทร.ล้านนา  ดังนี้ 

๑. เร่ืองให้บุคคล พ้นจากต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง ต้ังแต่วันท่ี  ๒๔ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒  ราย นางสุทินา  พึ่งทอง  พ้นจากการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
พิษณุโลก 

๒. เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ระดับผู้อ านวยการกอง ต้ังแต่วันท่ี  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ราย นางสุทินา พึ่งทอง  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา พิษณุโลก 

๓.  เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ ช านาญการพิเศษ ราย นางสุทินา  พึ่งทอง  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ  ต้ังแต่วันท่ี  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
  ๔  เร่ือง แต่งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒  และ งานบริหารทรัพยากรบุคคล   
ด าเนินการท าสัญญาจ้าง   ตามหนังสืองานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  กองบริหารงานบุคคล  ท่ี อว ๐๖๕๔.๑๘/
ว ๑๙๖๓  ลงวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒  เร่ือง การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
สนับสนุน (กรณี ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ)  จ านวน  ๗  ราย ดังน้ี 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
๑ นางสาวพาฝัน        ป่ินทอง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๘๖ 
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๒ นางงสาวจุรีรัตน์      บทเรศ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๘๗ 

๓ นางจินตนา            กันแก้ว นักวิชาการพัสดุ  ช านาญการ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๗๗ 

๔ นายวยุกร              เกตุน้อย จ.บริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๘๖ 

๕ นางสาวปริยาภัสสร์  เพ็งจันทร์ จ.บริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๘๑ 

๖ นางสาวอาภรณ์      นากุ จ.บริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๘๓ 

๗ นางสาวจิราพร       ค ามา จ.บริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๘๘ 

 
            พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาคลอดบุตรรายงานตัวกลับมาทดลองปฏิบัติราชการ 

นางสาวลัดดา  พิกุนทอง    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี  ๕๗๒๐๘๐  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๙,๕๐๐ บาท  เร่ิมปฏิบัติงานวันท่ี  ๓  ธันวาคม  
๒๕๖๑ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    
ขออนุญาตลาคลอดบุตร  ระหว่างวันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  -  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  แจ้งความประสงค์ขอ
กลับมาทดลองปฏิบัติงานวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  รายละเอียดดังน้ี   

คร้ังท่ี ระยะเวลา      จ านวน 
๑ ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ - ๒ เมษายน  ๒๕๖๒ ๔ เดือน 
๒ ๓  เมษายน           -  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ๔ เดือน 
๓ ๓ สิงหาคม   -   ๓  พฤศจิกายน    ๒๕๖๒ ๓ เดือน  ๑ วัน 
๔ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๗  มกราคม ๒๕๖๓ ๓๐ วัน 

 
  การด าเนินการตามข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการเยียวยาให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุมดศึกษา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
  ชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ชชอท.)  
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลข้าราชการฯ ท้ังอัตราปัจจุบันและผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เสียชีวิต ลาออกในช่วงปี 
พ.ศ.   ๒๕๕๔   - ปัจจุบัน ตามแบบและคู่มือการคิดค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา  โดยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
 
งานวินัยและนิติการ 

ขยายเวลาทดลองงาน 
   มทร.ล้านนา  พิษณุโลก    ขยายเวลาทดลองงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย  นางสาว

เนตรนภางค์  ทองศรี  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เป็นระยะเวลา ๔ เดือน โดย
เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
  
งานสวัสดิการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีร่วม
กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคี งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๖๓  ในวันศุกร์ท่ี  ๒๐  
ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  พิษณุโลก   
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ประธานที่ประชุม  ส าหรับอาจารย์ท่ียังไม่ได้ต่อสัญญา ฝากให้แต่ละคณะช่วยกันติดตาม  
 

 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

๔.๑.๒  งานคลังและพัสดุ   
 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.  ผลการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 ๒.  รายงานรับ – รายจ่าย ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๓.  สรุปรายรับ – รายจ่ายงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๔.  รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๓ 
 ส าหรับการปรับค่าปรับงานปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ต าบล                  

บ้านกร่าง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ๑ รายการ  ขณะน้ีปรับต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง
วันท่ี ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒  จ านวนเงินท้ังส้ิน  ๗๗๙,๖๘๐  บาท  และ  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง
วันท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓  จ านวนเงินท้ังส้ิน  ๒๓๙,๒๒๐  บาท   

 ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ส่งครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เน่ืองจากงานคลังได้ส่ง
เข้าในระบบแล้ว   
  

 มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
๔.๑.๒  งานยุทธศาสตร์และแผน   
 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๑. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ ERP ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ 
    ๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน (งบไปพลาง) ตามกรอบจัดสรร มทร.ล้านนา (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ท่ี รายการ/โครงการ กรอบจัดสรร 
บันทึกขอใช้
งบประมาณ 

เบิกจ่ายในระบบ 
ERP 

คงเหลือในระบบ 
ERP 

๑. วิทย์-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พักและค่าพาหนะ 
(โอนไปค่าจ้างเหมา) 

๙๗๒,๕๐๐ ๑๘๔,๑๙๖.๕๐ ๑๓๖,๑๒๔.๕๐ ๘๓๖,๓๗๕.๕๐ 

๒. วิทย์-ค่าจ้างเหมาบริการ ๕๘,๐๖๐ ๓๖,๙๘๔.๗๐ ๓๕,๑๔๔.๗๐ ๒๒,๙๑๕.๓๐ 
๓. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-ค่า

น้ าประปา 
๑๓๒,๕๔๒ ๙๕,๐๒๔.๙๕ ๗๔,๖๖๐.๒๗ ๓๗,๕๑๗.๐๕ 

๔. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-ค่า
ไฟฟ้า 

๑,๙๒๓,๗๙๒ ๗๑๖,๒๐๙.๙๒ ๗๑๖,๒๐๙.๙๒ ๑,๒๐๗,๕๘๒.๐๘ 

๕. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-ค่า
โทรศัพท์ 

๓๐,๐๐๐ ๑๗,๗๒๘.๑๖ ๑๕,๑๖๔.๘๐ ๑๔,๘๓๕.๒๐ 

๖. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

๒๕,๐๐๐ ๒๑,๒๗๗.๒๐ ๒๐,๖๔๕.๙๐ ๔,๓๕๔.๑๐ 

๗. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
ค่าจ้างเหมาบริการ 
(คนงานบริการ) 

๒๘๘,๐๐๐  - ๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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ท่ี รายการ/โครงการ กรอบจัดสรร 
บันทึกขอใช้
งบประมาณ 

เบิกจ่ายในระบบ 
ERP 

คงเหลือในระบบ 
ERP 

๘. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
ค่าจ้างเหมาบริการ 
(คนงานฟาร์ม) 

๑๖๘,๐๐๐  - ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ 

๙. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
ค่าจ้างเหมาบริการ 
(บ ารุงลิฟท์) 

๖๙,๔๔๓   ๓๐,๒๖๓.๑๗ ๓๙,๑๗๙.๘๓ 

๑๐. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
ค่าจ้างเหมาบริการ 
(รปภ.) ลง ๓ งวด 

๑,๔๓๘,๔๔๐ - - ๑,๔๓๘,๔๔๐.๐๐ 

๑๑. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-ค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

๑๗๓,๔๒๑ ๕๓,๑๐๐.๐๐ ๔,๙๕๐.๐๐ ๑๖๘,๔๗๑.๐๐ 

๑๒. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-ค่า
ซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง 

๕๖,๖๙๓ ๘,๖๗๐.๐๘ ๘,๖๕๗.๒๒ ๔๘,๐๓๕.๗๘ 

๑๓. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุส านักงาน 

๕๕๐,๐๐๐ ๒๖๖,๘๓๑ ๖๖,๘๓๑.๐๐ ๔๘๓,๑๖๙.๐๐ 

๑๔. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

๒๑๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๑,๗๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ 

๑๕. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุก่อสร้าง 

๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ 

๑๖. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุงานบ้านงานครัว 

๕๔,๙๕๒ ๑๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๖๓๐  ๔๔,๓๒๒ 

๑๗. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

๒๐,๒๖๗ ๑๐,๑๖๕ ๑๐,๑๖๕ ๑๐,๑๐๒ 

๑๘. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุการเกษตร 

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ 

๑๙. พิษณุโลก-งปม.วิทย์-
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

๔๕,๐๐๐ - - ๔๕,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๖,๓๐๖,๑๑๐ ๑,๔๖๕,๙๘๘ ๑,๒๗๗,๑๔๖.๔๘ ๔,๙๕๙,๒๙๘.๘๔ 

หมายเหตุ  ปัจจุบัน เบิกจ่ายจากงบประมาณไปพลาง ซ่ึงได้รับโอนมาในระบบ GFMIS จ านวนท้ังส้ิน 
๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในระบบ ๑,๒๗๗,๑๔๖.๔๘ บาท คงเหลือ ๑,๓๒๒,๘๕๓.๕๒ บาท 

๑.๒ งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับโอนในภายหลัง 

 ๑) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
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  ผลผลิตวิทย์     ๓๗๕,๙๐๐ บาท   
  ผลผลิตสังคม       ๘๑,๘๐๐  บาท 
  รวมทั้งสิ้น     ๔๕๗,๗๐๐ บาท 
 ๒) ค่าวัสดุการศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ งวดท่ี ๑   ๖๖๔,๕๔๘ บาท 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    ๗๒๔,๕๐๐ บาท 
  คณะบริหารธุรกิจฯ (ผลผลิตวิทย์)    ๖๓,๐๐๐ บาท 
  คณะบริหารธุรกิจฯ (ผลผลิตสังคม)     ๙๙,๖๐๐ บาท 
  รวมทั้งสิ้น           ๑,๕๕๑,๖๔๘ บาท 
 

๒. การเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจาก  มทร.ล้านนา หรือเงิน
รายได้ กรณีมีแบบเสนอโครงการ ง.๙ (บันทึกต้องตรงกัน) 

 พบว่า การท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ / ขออนุมัติด าเนินโครงการ การเขียน
บันทึก และตัวแบบเสนอโครงการ ง.๙ ไม่ตรงกัน ท าให้มีผลต่อการต้ังช่ือโครงการในระบบ ERP รวมไปถึงการ
ไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่าย หรือให้ด าเนินโครงการได้ เพราะในทางกระบวนการขออนุมัติฯ บันทึก และเอกสารท่ี
เก่ียวข้องจะต้องมีช่ือโครงการท่ีตรงกัน  

๓. แจ้งเวียน ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ ๗/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวนแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดังเอกสารแนบ) 

๔. ก าหนดจัดโครงการประชุมทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตร
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุม ๑๔๖๕ 
อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 กรณี  คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมในวันดังกล่าวได้  ให้ บันทึกช้ีแจงมา ยั ง                           
ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก และส่งตัวแทนท่ีสามารถรายงานผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และตัดสินใจได้ 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  เปล่ียนแปลงก าหนดจัดโครงการประชุมทบทวน
และพัฒนาการบริหารฯ  เป็นวันพุธท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลาและสถานท่ีคงเดิม 
  

๔.๒  งานกองการศึกษา   
เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๑.  ขอให้คณะทุกคณะแจ้งนักศึกษาท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี ๒๕๖๔  จะเป็นนักศึกษาท่ี

จบในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ภาคฤดูร้อนปี ๒๕๖๒ เท่าน้ัน   
๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง  ขอความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการจัดการประกวด                 

เผาข้าวหลาม  ประกวดมารยาทไทย  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ และ
การประกวดพานบายศรีปากชาม (ระดับเยาวชน)  ชิงโล่และเกียรติบัตร  ในงานประเพณีเพ็งเดือนสาม ในวัน
เสาร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดพระขาวชัยสิทธ์ิ ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอความ
ร่วมมือจากคณะ และกอง หากมีบุคลากรท่ีสามารถร่วมเป็นกรรมการตัดสินดังกล่าวสามารถแจ้งรายช่ือได้ 

  มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก   รับทราบ 
 ๔.๒.๑  งานส่งเสริมวิชาการ   
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          แจ้งสรุปจ านวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก  ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  มีผู้สมัครจ านวน  ๒๔๔  คน  มาสอบสัมภาษณ์จ านวน  
๒๐๒  คน  และคณะท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดคือ หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะมีแต่ ปวส. คอมพิวเตอร์                  
แต่ระดับปริญญาตรี บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ – พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (เทียบโอน)  ซ่ึงขณะน้ีงดรับ 
   แจ้งการเข้าแนะน าหลักสูตรท่ีโรงเรียนต่างๆ  และมีนักศึกษาสมัครเรียน  จ านวน ๑๘๓  คน               
ตามเอกสารท่ีแนบ 
 

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 
  ๔.๒.๒  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๑. กิจกรรมท่ีมีข้ึนของงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

กิจกรรม วันที่ เวลา/สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
๑. โครงการบริจาคโลหิต  ๒๗ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     
ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคคลภายนอก 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

๒. โครงการธรรมรักษ์กับ
หัวใจสีขาว คร้ังท่ี ๒๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒๗ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     
ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคคลภายนอก 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

๓. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
และการท างาน 

๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง และปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๔. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง และปัจฉิมนิเทศ 

๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    
ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง และปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

      
 
 
 
 
 
 
 
๒. งานผ่อนผันทหารนักศึกษา 
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ส าหรับนักศึกษาที่ผ่อนผัน(รายใหม่) ส าหรับนักศึกษาที่ผ่อนผัน(รายเก่า) 
ขอให้ส่งเอกสารให้แผนกวิชาทหาร ท าเร่ืองผ่อนผันฯ  

โดยถ่ายส าเนาอย่างละ ๑ ฉบับ จ านวน ๒ ชุด  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และจัดเรียงดังน้ี 
๑. ส าเนาใบส าคัญ (แบบ สด.๙) 
๒. ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.

๓๕) 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๕. ส าเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา(บัตรนักศึกษา 

หรือเอกสารรับรองท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ออกให้) 
พร้อมลงช่ือส่งเอกสารด้วย 

(รอบสุดท้าย) หมดเขตการย่ืนเอกสาร                             
ในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

ตรวจสอบรายช่ือเพื่อยืนความจ านง 
ได้ท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓ 

 
มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  แจ้งในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  มีนักศึกษาเสนอให้มีการบรรยายให้สนุก
สอดแทรกให้ความรู้  เช่น  การบรรยายคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ประธานที่ประชุม  มอบกองการศึกษาจัดหากิจกรรมและหัวข้อเข้าในกิจกรรมดังกล่าว  และน าเสนอท่ีประชุม
กรรมการบริหารฯ 
     มอบกองบริหารทรัพยากร  น าค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา  แจ้งใน
การประชุมคณะกรรมการฯ  คร้ังต่อไป  เพื่อให้ทราบการใช้จ่าย 
 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งแนวโน้มในการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี  น่าจะเป็นกรรมการชุดเดียวกัน  และจะตรวจในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และ
หน่วยงานย่อย และในส่วนของการจัด KM  จะมีการเรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงประเด็นของอาจารย์จะเป็น
เร่ืองของงานวิจัยและงานการเรียนการสอน 
 
ประธานที่ประชุม  แจ้งให้คณะน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  เพื่อให้ได้รับทราบและหารือ
ร่วมกัน 
     เร่ืองทุนการศึกษาของนักศึกษา  ให้ท าเร่ืองเสนอเข้าท่ีประชุมเพื่อน าเสนออธิการบดี                  
มทร.ล้านนา  
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 ข่าวนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา  
พิษณุโลก  พบ “หมึกบลูริง”  พิษร้ายกว่างูเห่า ๒๐ เท่า  และแนะน าผู้อ่ืนให้ระวังในการซ้ือมารับประทาน  
ควรมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา 
 
นางสาวโสภณา  ส าราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  แจ้งว่านักศึกษารายดังกล่าวได้รับราง วัล                  
เพชรราชมงคลสรรเสริญจาก มทร.ล้านนา 
 
ว่าที่ร้อยตรีนิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  มีมติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  ให้หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ – พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ  งดรับนักศึกษา 
 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  แจ้งสังเกตการตรวจครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ พบว่า
รายการท่ีงานพัสดุส่งไปยังหน่วยต่างๆ ไม่ตรงกัน  จึงอยากให้มีการทบทวน โดยน าข้อมูลจากหน่วยงานน้ันๆ 
น ารายการมาตรวจสอบกับงานพัสดุเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องตรงกันให้เป็นปัจจุบัน  
  

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับทราบ 
 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

(นางสาวจิราพร  ค ามา)     (นางสาวอาจารีย์  เกตุวิริยะกุล)  
   ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


