
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน 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 ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา 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 ฮ่ันยะลา 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 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขขอความระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ และ ๓ โดย

แกไขขอความจาก “...เพ่ือใหคณะจัดทํารายงานตามแบบฟอรมสงคืนงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

รวบรวมและนาํเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส” เปน “เพ่ือใหคณะจัดทํารายงานตาม

แบบฟอรมและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส”  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การกําหนดเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด 

(แมบานรายวัน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด (แมบานรายวัน) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๓ 

 ๔.๒ กําหนดการงาน “มุทิตาจิตราชภัฏลําปาง ๖๒”  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการงาน “มุทิตาจิตราชภัฏลําปาง ๖๒” ซ่ึงกําหนดจัดในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม

จันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ กําหนดการแขงขัน Asian University Go Tournament 2019 และหมากลอม

อุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๒ 

  ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ ตต  สายสี  รองอธิ การบดี ฝ าย กิ จการนั ก ศึ กษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการแขงขัน Asian University Go Tournament 2019 

และหมากลอมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๒ ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๒๐-๒๒ 

กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย 

  ๑. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

งบประมาณแผนดิน จัดสรรครั้งท่ี ๑  

  ๒. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เงินรายได 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหกองนโยบายและแผนทบทวนและตรวจสอบขอความในชองตารางกลยุทธให

สอดคลองและตรวจกับแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒. ขอใหแตละหนวยงานทบทวนและปรับแกไขระยะเวลาในการดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมสงกองนโยบายและแผนภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ กอนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการดําเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๕.๒ แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี ้

  ๑. หนาท่ี ๓๔ แกไขขอความประเด็นกลยุทธท่ี ๖ จาก “การบริหารทรัพยสินและการ

เพ่ิมรายไดขององคกร” เปน “การบริหารทรัพยสินและการสรางรายไดขององคกร” 

  ๒. หนาท่ี ๓๗ แกไขขอความคาเปาหมายในเปาประสงค/ตัวชี้วัดท่ี ๙ จาก “๒๐” เปน 

“ระดับ B1 รอยละ ๒๐” 

  ๓. หนาท่ี ๔๙ กลยุทธท่ี ๑๔ ใหแกไขขอความจาก “...เอ้ือเปนองคกรการเรียนรู” เปน 

“...เอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู” 

  ๔. หนาท่ี ๕๑ กลยุทธท่ี ๒ ใหแกไขขอความจาก “...ลิขสิทธิ์ทางปญญา...” เปน “...

ทรัพยสินทางปญญา...” 

มติ กบม. เห็นชอบโดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบ

ดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใด

ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน: หมวด

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน 

ใชสอย และวัสดุรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบงานนิติการและงาน

ตรวจสอบภายในพิจารณาทบทวนและปรับแกไขประกาศดังกลาวตามขอเสนอของคณะครุศาสตร โดยให

สอดคลองและไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ กําหนดการเริ่มรณรงคการงดใชโฟมและถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดการเริ่มรณรงคการงดใชโฟมและถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย  

  ท่ีประชุมเสนอใหใชคําวา “ลด” แทนคําวา “งด” โดยกําหนดเริ่มตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เปนตนไป 

มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 



๕ 

๕.๕ การเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS63) 

 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเขารวมในระบบการ

คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS63) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นควรไมเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS63) 

มติ กบม. เห็นชอบตามความเห็นของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๖/๒๕๖๒ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๖.๒๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
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