รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสมชัย
โกศล
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชาการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๖. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการตางประเทศ
๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๓. อาจารยทิพรัตน
ติฆะปญญา
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๘. อาจารยณรงค
คชภักดี
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๙. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
โพธิ์แพง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๒๑. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุ ทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุ ม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขขอความระเบียบวาระที่ ๕.๒ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ และ ๓ โดย
แก ไขข อความจาก “...เพื่ อให คณะจั ดทํ ารายงานตามแบบฟอรมสงคื นงานประกันคุ ณภาพการศึกษาเพื่ อ
รวบรวมและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส” เปน “เพื่อใหคณะจัดทํารายงานตาม
แบบฟอรมและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การกํ าหนดเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานรั ก ษาความสะอาด
(แมบานรายวัน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด (แมบานรายวัน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๓
๔.๒ กําหนดการงาน “มุทิตาจิตราชภัฏลําปาง ๖๒”
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการงาน “มุทิตาจิตราชภัฏลําปาง ๖๒” ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม
จันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ กํ า หนดการแข งขั น Asian University Go Tournament 2019 และหมากล อ ม
อุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒
ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ ต ต สายสี รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั กศึ กษาและ
สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการแขงขัน Asian University Go Tournament 2019
และหมากล อมอุ ดมศึ กษา ชิ งชนะเลิ ศแห งประเทศไทย ครั้ งที่ ๒๒ ซึ่ งกํ าหนดจั ดระหว างวั น ที่ ๒๐-๒๒
กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผูชวยศาสตราจารย พงศธร คําใจหนั ก รองอธิการบดี ฝ ายวางแผนและบริ การวิชาการ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย
๑. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
งบประมาณแผนดิน จัดสรรครั้งที่ ๑
๒. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เงินรายได
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอใหกองนโยบายและแผนทบทวนและตรวจสอบขอความในชองตารางกลยุทธให
สอดคล องและตรวจกับแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ขอใหแตละหนวยงานทบทวนและปรับแกไขระยะเวลาในการดําเนิ นโครงการหรือ
กิจกรรมสงกองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ กอนเวลา ๑๒.๐๐ น.
มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๔
๕.๒ แผนกลยุ ทธการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูช วยศาสตราจารย พงศธร คําใจหนั ก รองอธิการบดี ฝ ายวางแผนและบริ การวิชาการ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. หนาที่ ๓๔ แกไขขอความประเด็นกลยุทธที่ ๖ จาก “การบริหารทรัพยสินและการ
เพิ่มรายไดขององคกร” เปน “การบริหารทรัพยสินและการสรางรายไดขององคกร”
๒. หนาที่ ๓๗ แกไขขอความคาเปาหมายในเปาประสงค/ตัวชี้วัดที่ ๙ จาก “๒๐” เปน
“ระดับ B1 รอยละ ๒๐”
๓. หนาที่ ๔๙ กลยุทธที่ ๑๔ ใหแกไขขอความจาก “...เอื้อเปนองคกรการเรียนรู” เปน
“...เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู”
๔. หน าที่ ๕๑ กลยุทธที่ ๒ ใหแก ไขขอความจาก “...ลิ ขสิ ทธิ์ทางป ญญา...” เปน “...
ทรัพยสินทางปญญา...”
มติ กบม. เห็นชอบโดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ทบทวนประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารเบิ ก จ า ยงบ
ดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดใหเบิกจายจากหมวดอื่นใด
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ ายบริ ห าร เสนอให ที่ ป ระชุ ม
พิ จารณาทบทวนประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิ บัติ การเบิ กจายงบดําเนินงาน: หมวด
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดใหเบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทน
ใชสอย และวัสดุรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อ เสนอแนะว าเห็ น ควรมอบงานนิ ติ การและงาน
ตรวจสอบภายในพิ จารณาทบทวนและปรับแกไขประกาศดังกลาวตามขอเสนอของคณะครุศาสตร โดยให
สอดคลองและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ กําหนดการเริ่มรณรงคการงดใชโฟมและถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย
ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ ายบริ ห าร เสนอให ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการเริ่มรณรงคการงดใชโฟมและถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมเสนอใหใชคําวา “ลด” แทนคําวา “งด” โดยกําหนดเริ่มตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปนตนไป
มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๕
๕.๕ การเข า ร ว มในระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS63)
ประธานเสนอให ที่ประชุมพิ จารณาเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเขารวมในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS63) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นควรไมเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS63)
มติ กบม. เห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๖/๒๕๖๒
ประธานแจงที่ ป ระชุ มทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ งที่ ๑๖/๒๕๖๒ ซึ่ งกํ าหนดประชุ มในวัน ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๖.๒๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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