
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. อาจารยนุสรา แสงอราม ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การประชุมองคมนตรีด านการศึ กษาและกระทรวงศึ กษาธิการ สํ านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนอมนําพระราโชบายดาน

การศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวถายทอดสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงการประชุมองคมนตรีดานการศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนอมนํา

พระราโชบายดานการศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวถายทอดสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน 

๒๕๖๑ ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติเปล่ียนแปลงแหลงงบประมาณโครงการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลง

งบประมาณโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐“เขลางคนครเกมส”  

โดยสืบเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาไดมีบันทึกขอความ ท่ี กพน.๒๙๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน 

๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลงเงินงบประมาณโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม

ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” ซ่ึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลงงบประมาณจากเงินรายไดเปน

เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๓ รายการ คือ 

  ๑) เลขท่ี ๖๑๐๐๐๘๑๗ ซ้ือวัสดุ เปนเงินจํานวน ๑๖๘,๗๖๘ บาท 

  ๒) เลขท่ี ๖๑๐๐๑๓๓๒ ใชสําหรับปรับปรุงวัสดุซอมแซมไฟฟา เปนเงินจํานวน 

๒๔๖,๗๕๐ บาท 

  ๓) เลขท่ี ๖๑๐๐๑๘๘๙ ครุภัณฑจอภาพ เปนเงินจํานวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท 

  รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๙๑๓,๕๑๘ บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหารอยสิบแปด-

บาทถวน) โดยไดดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินเรียบรอยแลว แตเบิกจายผิดแหลงเงินงบประมาณ  

  ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแหลงงบประมาณโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐“เขลางคนครเกมส” จากเงินรายได (กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ๘ แหง) เปนเบิกจายจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติเปล่ียนแปลงแหลงงบประมาณโครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  กลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” ตามเสนอ 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงดหักเงินเดือนและคิดดอกเบ้ียตามขอ ๙ แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงดหักเงินเดือนและ 

คิดดอกเบี้ยตามขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสืบเนื่องจากนายชัชวาลย วิชัยสุชาติ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด 

กองพัฒนานักศึกษา ไดยืมเงินทดรองจาย จํานวน ๑,๔๘๘,๘๐๐ บาท ตามสัญญายืมเงินทดรองจาย เลขท่ี 

บย.๒๐๓/๖๑ เพ่ือใชจายในโครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ โดยมี

กําหนดสงคืนวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และไดทําบันทึกขอความขอเลื่อนกําหนดสงคืนเงินยืมทดรองจาย 

ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และบันทึกขอความ เรื่อง ขอเลื่อนกําหนดสงเงินคืนเงินยืมทดรองจาย  

ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมีกําหนดสงคืนเงินทดรองจายในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 



๔ 

 จากการตรวจสอบขอเท็จจริง พบวาเงินยืมดังกลาวไดนําไปใชจายตามโครงการเสร็จสิ้น

แลว เม่ือไดสงเอกสารการใชจายเพ่ือสงใชเงินยืม แตกองพัฒนานักศึกษาไมสามารถเบิกจายจากระบบได

เนื่องจากมีการนําเงินจากโครงการท่ีไดรับอนุมัติไปใชจายในรายการอ่ืน ซ่ึงมหาวิทยาลัยอยูระหวาง 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลงงบประมาณโครงการดังกลาว  

 ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนกรณีท่ีระเบียบฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน โดยผู ท่ีมี 

สวนเก่ียวของจะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว โดยจะตองคิดดอกเบี้ย กรณีไมสงใชเงินยืมดังกลาว

ตามเวลาท่ีกําหนด อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยเห็นวาควรงดหักเงินเดือนและคิดดอกเบี้ยตามขอ ๙ แหง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เนื่องจากไมไดเกิดจากการกระทําผิดของผูยืม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มติ กบม. เห็นชอบนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๖/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 
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