
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม 

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก  รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา  รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

วิชาการตางประเทศ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับเพ่ิมขอเสนอแนะในระเบียบวาระท่ี ๕.๖ อีก ๑ ประเด็น โดยให

ใชขอความ “ปรับกรอบประมาณการรายรับของงานสิทธิประโยชนใหสอดคลองกับรายรับในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒”  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การเขารวมประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ไดเชิญอธิการบดีและรองอธิการบดี ๑ คน เขารวมประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือใหความรูและสรางความเขาใจนโยบายและแนวทางการบริหาร

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 



 ๓ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกําหนดบทบาท

หนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีจะตอบสนองนโยบายของประเทศตามปรชัญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐ ณ อาคารบริการวิชาการ โดยไดเชิญอาจารยสุเมธ  

รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเปนวิทยากร 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย ในการนี้ ไดขออนุญาตให 

รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค และนางวรนุชนันท พงศสุรางค กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค และนางสรนุชนันท พงศสุรางค กรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณากรอบแนวคิด หลักเกณฑ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดประชุมหารือ

คณบดี ผูอํานวยการ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และหากมีขอเสนอแนะหรือ

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ 

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุมเสนอ 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๔ 

๕.๒ การจัดทําปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยขอให

แตละหนวยงานจัดทําปฏิทินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยงาน และสงใหกองนโยบายและแผน

เพ่ือจัดทําปฏิทินภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหกองนโยบายและแผนจัดทําปฏิทิน

กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยสงใหหนวยงาน เพ่ือหนวยงานจะไดจัดทําปฏิทินใหสอดคลองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยใหรองอธิการบดีแตละคนพิจารณากิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยลนําใหผูชวยอธิการบดี

ดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดทําปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุม 

๕.๓ การแกไขหลักเกณฑการพิจารณาการยกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแกไขหลักเกณฑการพิจารณาการยกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาท่ีมี

ผลงานดีเดน โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระ

ท่ี ๕.๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการปรับแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคา

บํารุงการศึกษาในกรณีนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน โดยขอปรับแกไขผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก “ไมต่ํากวา 

๒.๒๕” เปน “ไมต่ํากวา ๒.๐๐” และกรณีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน โดยใหปรับแกไขผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมจาก “ไมต่ํากวา ๓.๗๕” เปน “ไมต่ํากวา ๓.๖๐” ในการนี้ งานกิจการนักศึกษาไดรวบรวมขอมูล 

การยกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษากรณีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน ระดับผลการเรียนไมต่ํากวา 

๓.๗๕ มีจํานวนมาก จึงขอเสนอใหไมมีการปรับแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวน 

คาบํารุงการศึกษาในกรณีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน 

มติ กบม. เห็นชอบการแกไขหลักเกณฑการพิจารณาการยกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษา 

ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๔/๒๕๖๒ 

 ประธาน แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๕ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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