
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

 มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) ใน
องคประกอบของคณบดีและรองคณบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสํารวจและวิเคราะหโดยมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

  ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตวาในการนําสงขอมูลปตอไปขอใหผูรับผิดชอบประสานขอขอมูล

จากหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมหรือมีการดําเนินโครงการท่ีสอดคลองกับดัชนีหรือตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผูบริหารรวมเปน

เจาภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๖๐ โดยจะมีพิธีอุปสมบทในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๐  

ณ วัดปงหอศาล อําเภอเเมทะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผูเขารวมอุปสมบท จํานวน ๖๒ รูป สําหรับรายละเอียด

การรวมเปนเจาภาพสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดทําหนังสือแจงใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

เรียบรอยแลว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๖ การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟา

ทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยจัดเวทีเสวนา 

ทางวิชาการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการระหวางอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  

ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ การจัดทําแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวางวันท่ี ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพใน

การจัดทําแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การจัดอบรมใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวามหาวิทยาลัยมีกําหนดการจัดอบรมใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๑. ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ การอบรมสําหรับบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย จัดโดยงานคลัง 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

  ๒. วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ การอบรมสําหรับผูบริหารหรือหัวหนางานเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล โดยงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

  ๓.  ระหวางวันท่ี ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ การอบรมสําหรับบุคลากร เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหมเพ่ือเพ่ิมความรูการปฏิบัติงานดานพัสดุและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาจากการเขารวมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  

ไดเชิญพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศดวย โดยทาน



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

องคมนตรีไดแถลงลายพระหัตถของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๑๐ ซ่ึงพระองคอยากเห็น 

ความเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินโดยขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงเพ่ิมยุทธศาสตรท่ีเปนการพัฒนาใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอทองถ่ินจริงๆ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๑๒ ใหเพ่ิมยอหนาท่ี ๒ โดยใชขอความ “เม่ือผูขออนุญาตไดรับอนุญาตใหใช

รถยนตตามขอ ๑๐ และเปนกรณีตองเสียคาเชื้อเพลิงและคาบริการตางๆ ตามขอ ๙ จะตองชําระคาใชจาย

ตามขอ ๑๒ ใหแลวเสร็จกอนออกเดินทาง หากมิไดดําเนินการชําระใหแลวเสร็จกอนออกเดินทาง 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขออนุญาตดังกลาว” 

  ๒. เพ่ิมขอ ๑๓.๓.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๑,๐๐๐ บาท” 

  ๓. เพ่ิมขอ ๑๔.๓.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๑,๕๐๐ บาท” 

  ๔. เพ่ิมขอ ๑๕.๔.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๒,๕๐๐ บาท” 

  ๕. เพ่ิมขอ ๑๖.๔.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๓,๐๐๐ บาท” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) ตามเสนอ  
 

 ๕.๓ การเสนอช่ือปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอชื่อปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาคณะควรเสนอชื่อปริญญาในระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกดวย 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหคณะดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม

๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทางาน 

 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทางาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 

ท่ีมีฐานะเทียบเทางาน ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๔/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 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 
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