
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

ระบบกายภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต  ปนแกว ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. อาจารยอํานาจ สงวนกลาง ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวาย

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

เพ่ิมเติมวาไดรับการประสานจากสํานักพระราชวังใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศล 

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยกําหนดใหเขารวมได ๕๐ คน โดยแยกใหข้ึนไปนั่งในพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทได 

จํานวน ๕ คน อีก ๔๕ คน นั่งดานนอกพระท่ีนั่งฯ ซ่ึงบุคคลท่ีจะเขารวมจะตองถึงบริเวณพระท่ีนั่งฯ กอนเวลา 

ท่ีกําหนดหนึ่งชั่วโมงครึ่ง การแตงกายชุดปกติขาวไวทุกข  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๓/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนธันวาคม 

๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ สรุปสถิติการใชหองพยาบาลของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสถิติการใชหองพยาบาลของนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ สรุปรายช่ือนักศึกษาท่ีเบิกจายเงินทดแทนคาสินไหมประกันอุบัติเหตุ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปจจุบัน 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อนักศึกษาท่ีเบิกจายเงินทดแทนคาสินไหมประกัน

อุบัติเหตุ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ.๗ แบบพิชิตเกณฑ” 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ.๗ แบบพิชิตเกณฑ” ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวาง

วันท่ี ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๑๗,๐๐ น.  ณ หองประชุมจันทนผา โดยไดรับเกียรติจาก



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร มาเปนวิทยากร ซ่ึงมีกลุมเปาหมายคือ อาจารยประจําหลักสูตร 

ทุกหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

  อาจารยอํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ ตารางกิจกรรมทางวิชาการงาน Management Fair ครั้งท่ี ๑๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงตารางกิจกรรมทางวิชาการงาน Management Fair ครั้งท่ี ๑๐ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี  

๑๖-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓  รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๓.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ ปฏิทินกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๖ 
 

 ๔.๑๕ การใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน (วารสารออนไลน) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน (วารสาร

ออนไลน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ การดําเนินโครงการอบรมศิลปะการปองกันตัว (มวยโบราณ)  

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การดําเนินโครงการอบรมศิลปะการปองกันตัว (มวยโบราณ) ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ การดําเนินโครงการพิธีไหวครูลานนาและพิธีกินออผญา 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การดําเนินโครงการพิธีไหวครูลานนาและพิธีกินออผญา ซ่ึงกําหนดในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย สวนสามสอ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๘ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๙ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการ

กองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงาน

กองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๔.๒๐ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาส

ท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๑ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาศาสตร  

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาส

ท่ี ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๘ 
 

 ๔.๒๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นวดเพ่ือสุขภาพ” และการพัฒนาหลักสูตร

จากการบริการวิชาการ  

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นวดเพ่ือสุขภาพ” และการพัฒนาหลักสูตรจาก 

การบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๖ สรุปการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน

ทองถิ่นท่ีนาอยู  

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินท่ีนาอยู 

ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๗ กําหนดการจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ และกําหนดการจัดงาน

นิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งท่ี ๑๒” 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดการจัดกิจกรรม

สัปดาหหองสมุด ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และกําหนดการจัดงาน

นิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งท่ี ๑๒” ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๘ การประชุมประจําปภาคีอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๖๐  

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การประชุมประจําปภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดจัด

ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

 ๔.๒๙ กิจกรรมงานวันตรุษจีนของงานวิเทศสัมพันธและศูนยนักศึกษานานาชาติ  

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วางานวิเทศสัมพันธและศูนยนักศึกษานานาชาติจะจัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓๐ การแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ  

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา

สโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓๑ ทุนวิจัยภายใตแผนงานการวิจัยโครงการทาทายไทย   

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดจัดสรรทุนวิจัยโครงการทาทายไทย ในกลุมเรื่อง

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยจะเริ่มประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๖๐ ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนโครงการละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓๒ การรวมทําบุญเปนเจาภาพโครงการอุปสมบทหมู  ถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอเชิญผูบริหาร

รวมทําบุญเปนภาพโครงการอุปสมบทหมูถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช โดยมีผูสมัครเขารวมโครงการ จํานวน ๒๑ คน    

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

  ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ไดเสนอใหมีการปรับแกรอยละผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยในสายมนุษยศาสตร จาก รอยละ ๒๐ เปนรอยละ ๓๐ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

  ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการตอตานการทุจริต 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการตอตานการทุจริต รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการตอตานการทุจริต  

  ตามเสนอ  
 

 ๕.๓ รูปแบบเส้ือกิจกรรมนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารูปแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยเจษฎา ทองสุข 

อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

  อาจารยเจษฎา ทองสุข อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําเสนอ

รูปแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียดตามการนําเสนอ  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรมอบรองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือหารือในเรื่องดังกลาว โดยใหเชิญผูชวยอธิการบดีดานสิทธิ

ประโยชน อาจารยเจษฎา ทองสุข องคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา และนายกสโมสร

นักศึกษาคณะ ๖ คณะ รวมประชุมเพ่ือใหขอคิดเห็น   

มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม  
 

 ๕.๔ การดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงสนับสนุนให

ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการวางแผนเพ่ือสนับสนุนและผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี ่

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และตอเนื่อง เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของทุกคน โดยกําหนดใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเฉพาะสวนท่ีเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางเปนสถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหรี่เปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรณรงคลด 

การสูบบุหรี่ กําหนดเขตพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ และจัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหรี่   

มติ กบม. มอบผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไปดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๒ การอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุน

การลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ

โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศท่ีไดมีการกอหนี้ผูกพันภายในวันทําการ

สุดทายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยใหขยายเวลาการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๓ การประเมินผลการสอนกอนเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดมีมติเห็นชอบใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 

ทางวิชาการยื่นเสนอขอประเมินผลการสอนกอนเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยสามารถเก็บ 

ผลการประเมินการสอนไวไดไมเกิน ๓ ป ยอนหลังนับจากวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

เห็นชอบผลการประเมินการสอน 

มติ กบม. รับทราบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๒ 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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