
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๑. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. อาจารยเกศนีย อ่ินอาย ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๖.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การใชงบประมาณประจําป ๒๕๖๓ 

  ประธานขอใหผูบริหารหนวยงานดําเนินการเก่ียวกับการใชจายงบประมาณประจําป 

๒๕๖๓ โดยเฉพาะงบครุภัณฑใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปเกณฑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ การใชจายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานขอใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดําเนินการใชจาย

งบประมาณดังกลาวดวยความระมัดระวังและเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถ่ิน 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๓ โครงการพัฒนาขอเสนองานวิจัยงบประมาณแผนดิน ๒๕๖๔ 

  ประธานขอใหผูบริหารแจงคณาจารยเขารวมงาน “เวทีพัฒนาและกลั่นกรองแผนงานวิจัย

งบประมาณแผนดิน ๒๕๖๔” ภายใตโครงการพัฒนาขอเสนองานวิจัย งบประมาณแผนดิน ๒๕๖๔ ในวัน

อังคารท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๔.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา ใหปรับก้ันหนาและก้ันหลัง และเพ่ิม

สารบัญ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา 

  ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมี 

  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกไขตัวเลขสรุปภาพรวม ยอหนาท่ี ๖ ใหเปนไปตามหนา ๒๖ 

  ๒. หนา ๓๒ ประเด็นกลยุทธท่ี ๔ ตัวชี้วัดท่ี ๓ รอยละผลสําเร็จเม่ือเทียบกับเปาหมาย

ควรเปนคะแนนสะสม 

  ๓. หนาท่ี ๓๓ ประเด็นกลยุทธท่ี ๖ ตัวชี้วัดท่ี ๒ ปรับผลสําเร็จใหเปนจํานวนตัวเลข   

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๔ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 

 ๕.๓ การขอปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  งบแผนดิน 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

งบแผนดนิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  งบแผนดิน  

  ตามเสนอ 

 ๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุน ประเภท

เงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุน 

ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๗(๒) บรรทัดท่ี ๑ ใหปรับแกไขขอความจาก “...คาใชสอยและวัสดุ...” เปน “...

ใชสอยและวัสดุ...” 

  ๒. ขอ ๙ บรรทัดท่ี ๑ ใหแกไขคําจาก “ขอบังคับ” เปน “ระเบียบ” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุน ประเภท 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๗/๒๕๖๒ 

  ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๕ 

๖.๒ การเสด็จติดตามงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

 ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

มีหมายกําหนดการ เสด็จติดตามงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๓ งานประเพณีย่ีเปง ณ หนองหัวหงอก ครั้งท่ี ๑๐ 

 อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน

ประเพณียี่เปง ณ หนองหัวหงอก ครั้งท่ี ๑๐ ในวันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานหนาหอประชุม

ใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๔ งาน Grand Opening Innovation Club by GSB Startup 

 ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ขอเชิญ

ผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา รวมงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Startup 

ในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอง Innovation Club by GSB Startup อาคารบริการวิชาการ 

ชั้น ๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป  

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๐.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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