
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๒.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๖. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชมุ (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๓.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวปรารถนา  ตัณนิติศุภวงษ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
๒. นางสาวธัญชนก  เรือนแก้ว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
๓. นางสาวรัตนศิริ  ยืนยัง หัวหน้างานคลัง 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๓ เมื่อจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๑๑ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ โดยไม่มกีารแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

๒ .๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๓ เมื่อศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑๓-๑๗ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ โดยไม่มกีารแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ สรุปจ านวนนักศึกษารายงานตัว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พงษ์ สวัสดิ์  อ านาจกิ ติ กร รองอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการ                        
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปจ านวนนักศึกษารายงานตัว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีนักศึกษารายงาน
ตัวในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การจัดงานเกษตรราชภัฏล าปาง ภายใต้หัวข้อ “เกษตรสัมพันธ์ปันสุข...สู่ชุมชน 
Special !! กล้วยไม้บาน @ ราชภัฏล าปาง” 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา  ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบถึงการจัดงานเกษตรราชภัฏล าปาง ภายใต้หัวข้อ “เกษตรสัมพันธ์ปันสุข...สู่ชุมชน Special 
!! กล้วยไม้บาน @ ราชภัฏล าปาง” ซึ่ งก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                         
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ร าจ า ร ย์ ป ริ เย ศ  สิ ท ธิ ส ร ว ง  ร อ งอ ธิ ก า รบ ดี ฝ่ า ย บ ริ ห า ร                            
ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบถึงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   
ซึ่งยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงาน ในการนี้จึงขอให้ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน เร่งติดตามและรายงาน
ผลดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ สวัสดิ์  อ านาจกิติ กร รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ                          
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption                 
Education) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ดังนี้ 
๑. ให้บรรจุ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน ป.ป.ช.  

เป็นรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน ๓ หน่วยกิต  
โดยก าหนดรหัสวิชาและชื่อวิชาเป็น รายวิชา ๙๐๑๑๓๐๙ วัยใส ใจสะอาด (Youngster 
with Good Heart) ๓ (๓-๐-๖) 

๒. ควรจัดท า ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตร                  
ต้านทุจริตศึกษา  โดยมีแนวนโยบาย ๔ ประเด็นหลักคือ 
๑) ให้อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่  สอนในรายวิชา ๙๐๑๑๓๐๑ การศึกษา             

เพื่อความเป็นพลเมือง น าหน่วยเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) ที่ปรับปรุงโดยส านักงานไปสอดแทรกเป็นเนื้อหา ส่วนใดส่วนหนึ่ ง                
ในรายวิชา และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ เนื้อหาและหน่วยเรียนรู้  ไว้ใน มคอ.๓                 
และ มคอ.๕ 

๒) ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน น าเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในหน่วยเรียนรู้ หัวข้อใด หัวข้อหนึ่งของ
หลั กสู ตรต้ านทุ จริตศึ กษา (Anti-Corruption Education) ไปสอดแทรกหรื อ               
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม และระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและหน่วยเรียนรู้ไว้ใน มคอ.๓ และ มคอ.๕ 

๓) ให้คณะและหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาโดยประยุกต์ใช้
หัวข้อที่ก าหนดไว้ ในหน่วยเรียนรู้ ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) บูรณาการกับการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 

๔) ให้คณะ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ ตาม ๑) - ๓) และก ากับติดตามเพื่อรายงานผล              
การด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

๕ .๒  การจั ดส่ งข้ อ มูลรายบุ คคล  นั กศึ กษ า บุ คลากร ผู้ ส า เร็ จการศึ กษ า                               
และข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร ผู้ส าเร็จการศึกษา                               
และข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่  ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                   
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมและจัดส่งข้อมูลรายบุคคล 
นักศึกษา บุคลากร ผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา จัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               

๒. ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร ผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา มอบให้
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้จัดท าและจัดส่งฐานข้อมูลให้กับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา มอบให้                

กองบริการการศึกษา ด าเนินการรวบรวมและจัดส่งฐานข้อมูลให้กับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เป็นผู้ควบคุม 

๒) ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร มอบให้งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ด าเนินการรวบรวม
จะจัดส่งข้อมูลให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อ านวยการ
กองกลาง เป็นผู้ควบคุมดูแล 

๓. ใหส้ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
การจัดท าและจัดส่งฐานข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอให้
อธิการบดีลงนาม 

๕.๓ พิจารณาเงื่อนไขต่ออายุสัญญาเช่าร้าน 7-ELEVEN 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเงื่อนไขต่ออายุสัญญาเช่าร้าน 7-ELEVEN รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓.๑ 

มติ กบม. ๑. ไม่เห็นชอบการละเว้นอัตราค่าเช่าร้าน 7-ELEVEN  
 ๒. ให้ด าเนินการตามหนังสือบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ท่ี ฑน ๐๓๑๒/๒๕๖๐                 

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๕.๔ แนวทางการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยในอนาคต ตั้งแต่ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยในอนาคต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม                   
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติว่าให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคลากรตาม
สัญญาจ้างจนกว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกับกับ คือ 

๑) บุคลากรสาย ก. จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุซึ่งเป็นอัตราปัจจุบันบวกด้วย
อัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ (๑.๗)  ของอัตราแรกบรรจุ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

๒) บุคลากรสาย ข. และสาย ค. จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุซึ่งเป็นอัตรา
ปัจจุบัน บวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ ๕๐ (๑.๕) ของอัตราแรกบรรจุ 

และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมติว่า                
ให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถด าเนินการตามแนวทางมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๔๒ และ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่จ้างในอัตรา ๑.๗ และ ๑.๕ ได้ ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีค า
พิพากษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา ๑.๗ 
ส าหรับสายวิชาการ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้มีการจ้างอัตราการจ้างที่น้อยกว่า ๑.๗ และ 
๑.๕ 

ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัยในอนาคต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างในปัจจุบันไปพลางก่อน จนกว่า

มหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากส านักงบประมาณ 
๒. ให้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายอัตราค่าจ้าง ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย             

ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติ กบม. ๑. ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างในปัจจุบันไปพลางก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัย
จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากส านักงบประมาณ 

 ๒. ใหจ้ัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายอัตราค่าจ้าง ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๕ การบันทึกรายการทรัพย์สิน การบันทึกค่าเสื่อมราคาและการรับรู้ค่าตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ประจ าป ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการบันทึกรายการทรัพย์สิน การบันทึกค่าเสื่อมราคาและการรับรู้ค่าตัดจ าหน่วยสินทรัพย์ 
ประจ าปี  ในการนี้  ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ                 
และนางสาวธัญชนก เรือนแก้ว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เป็นผู้น าเสนอ 

นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  และนางสาวธัญชนก               
เรือนแก้ว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ น าเสนอการบันทึกรายการทรัพย์สิน การบันทึกค่าเสื่อมราคาและการรับรู้             
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพยป์ระจ าปี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

มติ กบม. เห็นชอบการบันทึกรายการทรัพย์สิน การบันทึกค่าเสื่อมราคาและการรับรู้ค่าตัดจ าหน่าย
สินทรัพยป์ระจ าปี ดังนี้ 
๑. รูปแบบการระบุรายละเอียดแหล่งเงินในการระบุหมายเลขก ากับของระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ (Chiller) อาคารหอประชุมใหญ่ ให้ใช้การค านวณค่าเฉลี่ยจากวิธีการ
ค านวณอัตราร้อยละของยอดที่งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงประกอบกับใช้วิธีการจ าแนก
รายการตามแบบสรุปราคาซื้อครุภัณฑ์ (B.O.Q) โดยจัดท าค่าเฉลี่ยให้มีอัตราร้อยละ               
ที่ใกล้เคียงกัน และมอบให้งานพัสดุและงานคลังด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. การตัดจ่ายรายการพัสดุออกจากทะเบียน กรณีพัสดุแทงจ าหน่ายแล้ว และไม่ปรากฏ             
ในทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบงานพัสดุรวบรวมรายการทรัพย์สิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ข้อ ๒๑๘ 
เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว และให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน               
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น และเห็นควรแจ้งงานคลัง ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

๓. การจัดท าทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคมสะสม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง มอบงานพัสดุรวบรวมรายการทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ 
๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว และให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที 
แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
และเห็นควรแจ้งงานคลัง ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

๔. การรับรู้ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ประจ าปี  ประเภทครุภัณฑ์ แหล่งเงินงบประมาณ               
มอบงานพัสดุ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหมด เพื่ อมอบงานคลั ง                  
เพื่อด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานงบประจ าปีต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.                   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘ 

๖ .๒ ก าหนดให้ มีการเลือกกันเองของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ             
ได้แจ้งที่ประชุมว่า ก าหนดให้มีการเลือกกันเองของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามระเบียบ ข้อบังคับ            
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้เลือกกันเองภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
๑๗/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายจตุพร  จันทรมา)  (นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


