
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาในปนี้จังหวัดลําปางและมหาวิทยาลัยงดการจัดงาน

สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ โดยใหมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาท่ี ๓ มติ กบม. ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ใหแกไขขอความจาก “เห็นชอบอนุมัต ิ

เงินเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๗๗๕,๔๘๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพัน- 

สี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคาร ๔๕ จํานวน ๔ รายการ ตามเสนอ” เปน 

“เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ” 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

  ๒. หนาท่ี ๓ มติ กบม. ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ใหแกไขขอความจาก “เห็นชอบอนุมัต ิ

เงินเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๙๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสน- 

เกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายหมวดท่ีดินสิ่งกอสราง ในการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต 

(อนุบาล) ชั่วคราวตามเสนอ” เปน “เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ” 

  ๓. หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เพ่ิมขอเสนอแนะอีก ๑ ขอ “๔. ใหหนวยงานกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับแผนรายไตรมาส” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานทางการเงิน กองทุนคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

 ๔.๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑  
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ ประชาสัมพันธการบริการท่ีมีประโยชนจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการบริการท่ีมีประโยชนจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานผลการอบรมนักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมนักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๔.๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ สรุปผลการเบิกจายเงินคาสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผล

การเบิกจายเงินคาสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ สรุปรายช่ือโครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตร ี

  ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงสรุปรายชื่อโครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตร ีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ สรุปผลการเบิกจายอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงสรุปการเบิกจายงบอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 
 

 ๔.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจยัและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได

แจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ กําหนดการเก็บขอมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการเก็บขอมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๘  

ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๘ การจัดทํา Reprofiling ของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ขอเรียนเชิญผูบริหารเขารวม

ประชุมเพ่ือจัดทํา Reprofiling ของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอง

ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

 ๔.๑๙ (ราง) กําหนดการพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึง (ราง) กําหนดการพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๐ การบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณของ Assoc.Prof.Dr.Mohd Hassan 

Abdullah จาก Universiti Pendidikan Sultan Idris  

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ Assoc.Prof.Dr.Mohd Hassan Abdullah จาก Universiti Pen-

didikan Sultan Idris ไดมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณหัวขอการเขียนบทความทางวิชาการ 

สูการตีพิมพ ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงมีคณาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะครุศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขารวมรับฟง จํานวน ๔๐ คน   

มติ กบม. รับทราบ 

 

 ๔.๒๑ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาํป

การศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและ

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบมอบผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ  ชัยเสนา  

รองอธิการบดี ประชุมรวมกับคณบดีท้ัง ๖ คณะ เพ่ือหารือรายละเอียดและความชัดเจนของขอความใน

ประกาศโดยใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับอัตลักษณและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบมอบผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ประชุมรวมกับคณบดี 

  ท้ัง ๖ คณะ เพ่ือหารือรายละเอียดและความชัดเจนของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐ และนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุม 

  ครั้งตอไป 
 

 ๕.๓ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในพิธี บําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา-

ธิราช บรมนาถบพิตร   

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาหากหนวยงานใดมีการจัดกิจกรรม

นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยจัดขอใหแจงผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เพ่ือรวบรวม

สงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป  

มติ กบม. เห็นชอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร- 

  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๙ 

๕.๔ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประจําไตรมาสท่ี ๔  

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําไตรมาสท่ี ๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําไตรมาสท่ี ๔ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๒/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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