
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๘.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดกิจกรรมสรางสรรควรรณศิลป “กวีปากกาทอง” ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

  ประธานขอเชิญผูบริหารรวมกิจกรรมสรางสรรควรรณศิลป “กวีปากกาทอง” ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ การใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประธานขอให ทุกหนวยงานจัดทําและวางแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะในชวงไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ ใหเปนไปตามแผน  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ทบทวนการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. แกไขขอ ๒ เปนขอ ๓  

  ๒. แกไขขอ ๒.๓ เปนขอ ๒ 

  ๓. แกไขขอ ๒.๓.๓ เปนขอ ๓.๓ 

  ๔. แกไขขอ ๒.๔ เปนขอ ๓.๔ 

  ๕. ขอ ๔.๑ ตัดคําวา “และ สมศ.” ออก 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๓ 

  ๖. ขอ ๔.๒ แกไขขอความจากเดิม เปน “โครงการเพ่ือสรางมาตรฐานทางศิลปะและ

วัฒนธรรม และไดรับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา” 

  ๗. ขอ ๖ แก ไขขอความจากเดิม เปน “งานอ่ืนตามภารกิจของหนวยงานหรือ

มหาวิทยาลัย” 

  ๘. ขอ ๖.๒ แกไขขอคามจากเดิม เปน “คณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีอธิการบดี

แตงตั้งหรืองานท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเพ่ือปฏิบัติงานประจํา” 

  ๙. ขอ ๗.๕ แกไขขอความจากเดิม เปน “อ่ืนๆ” 

  ๑๐. ขอ ๘.๑ แกไขคําจาก “และ” เปน “หรือ” 

  ๑๑. ขอ ๘.๔ แกไขตัวเลขจาก “๑๐” เปน “๑๕” 

  ๑๒. ขอ ๘.๕ แกไขตัวเลขจาก “๘” เปน “๑๒” 

  ๑๓. ขอ ๘.๖ แกไขตัวเลขจาก “๗” เปน “๑๐” 

  ๑๔. ขอ ๘.๑๐ ใหเพ่ิมขอความ “หรือกรรมการสหกิจศึกษา” 

  ๑๕. ใตตารางการคิดคาคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหเพ่ิมขอความ “หมายเหตุ กรณี

ภาระงานไมถึง ๓๕ หนวยชั่วโมงใหเทียบสัดสวน” 

  ๑๖. ตารางตัวชี้วัด ขอ ๒.๓  

   - บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขขอความจาก “รายรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป...” เปน 

“รายรับ ๑๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ บาท...” 

   - เพ่ิมบรรทัดท่ี ๓ ดวยขอความ “รายรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอโครงการ/รุน 

(ผูรับผิดชอบโครงการ ๓ คะแนน” 

  ๑๗. ตารางตัวชี้วัด ขอ ๒.๔ บรรทัดท่ี ๒ แกไขตัวเลขจาก “๔” เปน “๒” 

  ๑๘. ตารางตัวชี้วัด รวมดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหเพ่ิมขอความ “คิดไมเกิด ๑๐ คะแนน” 

มติ กบม. เห็นชอบการแกไขภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

  รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและมอบรองอธิการบดี 

  ฝายบริหารปรับแกไขประกาศและขอบังคับใหสอดคลองกับแบบประเมินภาระงาน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ หลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมีการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว 

ในกรณีท่ีไดรับเงินเปนรายเดือนหรือไดรับเงินตอเนื่อง 

มติ กบม. เห็นชอบหลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยโดยใหดําเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ

รับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ และ  

(ราง) แผนการประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทาง

การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ และ  

(ราง) แผนการประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๔.๖ ตัดขอความ “โดยระบุเลขประจําตัวคนพิการ ประเภทความพิการตาม

ปรากฏในบัตรประจําตัวคนพิการ” ออก  

  ๒. ขอ ๔.๗ บรรทัดท่ี ๑ แกไขขอความจาก “...คัดกรอง...” เปน “...ทําการคัดกรอง...” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

  การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

  และ (ราง) แผนการประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ ท่ีจะขอรับ 

  การอุดหนุนทางการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 ๕.๓ การติดตั้ งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของบริษัท มัญจา จํากัด 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปางของบริษัท มัญจา จํากัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. ไมเห็นชอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของบริษัท มัญจา จํากัด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒ 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๗/๒๕๖๒ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น . 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒ 
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