
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 

๑๕.  นายจตุพร จันทรมา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๖. อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๕๙ 

 ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๓ 

 ๔.๓ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะครุศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรจากคณาจารยประจํา 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาคณะครุศาสตรไดเสนออาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน เปนกรรมการประจําคณะครุศาสตรจากคณาจารย

ประจํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะ

วิทยาศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๔ 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๙.๑ 
  ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะวาในการรายงานทางการเงินกองทุนทุกกองทุนใหใชรูปแบบ

การรายงานทางการเงินกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจากคณาจารยประจํา 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาคณะวิทยาศาสตรไดเสนอผูชวยศาสตราจารยรัชนี คะระวาด เปนกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจาก

คณาจารยประจํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ทางการเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๔.๑๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ รายงานทางการเงิน กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการทอดผาปาสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําป ๒๕๕๙ 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานโครงการทอดผาปาสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ 

โดยสรุปรวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๒๑๖,๒๐๖ บาท ซ่ึงแยกเปนสวนของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๘๗,๑๒๙ 

บาท และสวนของชุมชน จํานวน ๒๙,๐๗๗ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ การดําเนินโครงการ/กิจกรรม: จัดทําเอกสารทางวิชาการ (เลาเรื่องเมืองลําปาง ๓) 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการดําเนินโครงการ/กิจกรรม: จัดทําเอกสารทางวิชาการ (เลาเรื่องเมืองลําปาง ๓) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๔.๑๘ แจงกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๖-๙ 

มกราคม ๒๕๖๐   

  ในการนี้ ประธานไดขอความรวมมือคณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีมีรายชื่อเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานทุกทานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

มติ กบม. รับทราบ 
  

 ๔.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ของกอง

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๐ รายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๑ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ระหวางวันท่ี ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะเปนหนวยสอบขอเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ขอความรวมมือผูปฏิบัติงานและบุคลากรผูพักอาศัยในบานพักภายในมหาวิทยาลัยใชประตูเขาออกประตู ๒  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๒ รายงานทางการเงิน กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

 ๔.๒๓ การจัดงานรวมพลังแหงความภักดีเพ่ือถวายสัตยปฏิญาณพรอมประกาศความ

จงรักภักดีและรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขอเชิญผูบริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรวมงานรวมพลังแหงความภักดีเพ่ือถวายสัตยปฏิญาณพรอมประกาศความจงรักภักด ี

และรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหนาอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานศูนย

บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดต้ังและการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑.  ขอ ๓ ใหปรับแกความหมายของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ จาก “ศูนยสงเสริมใหมี

กระบวนการนําผลงานวิจัยหรือทรัพยสินทางปญญาของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ และ

เสริมดวยทักษะทางดานธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” เปน “ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง” 

  ๒. ขอ ๓ ใหแกไขคําจาก “คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” เปน 

“คณะกรรมการ” 

  ๓. ขอ ๕ ใหตัดขอความ “มีการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระจากระบบราชการข้ึนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ออก 

  ๔. ขอ ๖(๑) ใหนําขอความ “ศูนยสงเสริมใหมีกระบวนการนําผลงานวิจัยหรือ

ทรัพยสินทางปญญาของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ และเสริมดวยทักษะทางดานธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” มาปรับเพ่ิม 

  ๕. ขอ ๘(๖) ใหปรับแกขอความจาก “ไมนอยกวา ๑๐ คน” เปน “ไมนอยกวา ๔ คน) 

  ๖. ขอ ๙ (๔) ใหปรับแกคําจาก “เปน” เปน “เห็น” 

  ๗. ขอ ๓๕ ใหเพ่ิมคําวา “หนี้สิน” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงาน 

  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๘ 

๕.๒ การเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ  ชัยเสนา รองอธิการดี  ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณา 

การเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขการเปดภาคเรียนท่ี ๑ จาก

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปนวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มติ กบม. เห็นชอบการเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยให 

ปรับการเปดภาคเรียนท่ี ๑ จากวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปนวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการ

พิจารณาจัดบุคลากรเขาพักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการพิจารณาจัดบุคลากรเขา

พักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอ ๓ ความหมายของ ผูพักอาศัย ใหแกไขคําจาก “บุคลคล” เปน “บุคคล” 

๒. ขอ ๗ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ แกไขคําจาก “รัฐวิสหกิจ” เปน “รัฐวิสาหกิจ” 

๓. ขอ ๘ ใหจัด (๔) และ (๕) ออก 

๔. ขอ ๑๒ ใหแกไขคําจาก “เง่ืนไข” เปน “เง่ือนไข” 

๕. ขอ ๑๔ (๗) ใหแกไขคําจาก “ปรากกฎ” เปน “ปรากฏ” 

๖. ขอ ๑๔ (๙) ใหแกไขคําจาก “บริเวร” เปน “บริเวณ” 

๗. ขอ ๑๕ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๑ ใหแกไขคําจาก “ยื่อน” เปน “ยื่น”   

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ขอใหผูบริหารนํารางดังกลาวกลับไป

พิจารณาอีกครั้งหากมีขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมใหแจงขอเสนอแนะโดยตรงท่ีงานนิติการ ชั้น ๒ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

การพิจารณาจัดบุคลากรเขาพักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

โดยใหมีการปรบัแกไขและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๙ 

๕.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๘  

 ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเสนอ 

๕.๕ (ราง) บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ...  

 ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี...) 

พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติ กบม. เห็นชอบและมอบผูบริหารนํารางดังกลาวกลับไปพิจารณาอีกครั้งหากมีขอเสนอแนะ 

ใหแกไขใหแจงขอเสนอแนะโดยตรงท่ีงานนิติการ ช้ัน ๒ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

๕.๖ แผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

 ผู ช วยศาสตราจารยนพนันท  สุ ขสมบู รณ  รองอธิการบดี  แผนการ Re-Profile 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบแผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามเสนอ 

๒. มอบผูบริหารนําแผนดังกลาวกลับไปพิจารณาอีกครั้งหากมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ใหแจงกองนโยบายและแผน ภายในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๕.๗ การกําหนดวันหยุดเฉพาะกรณี 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา

กําหนดใหระหวางวันท่ี ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุดเฉพาะกรณี โดยสืบเนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๑ ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใชอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางเพ่ือเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๖ ประจําป



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๑๐ 

การศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากการจัดกิจกรรมดังกลาวในป ท่ีผานมา

จําเปนตองใชอาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยเกือบท้ังหมด อีกท้ังยังมีผูรวมงานเปนจํานวนมาก 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการกําหนดใหระหวางวันท่ี ๑๓-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุดเฉพาะกรณี 

๒. มอบฝายเลขานุการฯ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๓/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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