
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  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. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 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. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางก่ิงดาว ปดเปา  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไข หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ บรรทัดท่ี ๓ และบรรทัดท่ี ๔ ใหแกไข

ขอความจาก “...จะงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น” เปน “...ติดตอกันยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

(ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐) จะงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานัน้” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การดําเนินการปลูกตนดอกดาวเรืองและหวานปอเทืองเพ่ือใหทันในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ถวายเปนพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักด ี

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินการปลูกตนดอกดาวเรืองและหวานปอเทืองเพ่ือใหทันในงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ถวายเปนพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ โครงการประเพณีวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผูบริหารรวม 

หลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ สรุปยอดผูเขารวมกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงสรุปยอดผูเขารวมกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ซ่ึงสามารถประดิษฐได ท้ังหมด ๙๐๐ ดอก มีผู เขารวมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๖ รายงานผลการอบรมทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 

๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงมีนักศึกษาเขารวมการอบรมจํานวน ๓,๔๕๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป 

๒๕๖๐ ซ่ึงมีนักศึกษาสมัครสอบจํานวน ๖๓๙ คน และมีผูสอบผาน จํานวน ๔๓๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ ผลการจัดทําระบบเพ่ือลงทะเบียนบัญชีเดียว (Single Sign On) เพ่ือกําหนดการ

เขาถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยใชรหัสบัญชีเดียวในการเขาถึง 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการจัดทําระบบเพ่ือลงทะเบียนบัญชีเดียว (Single Sign On)  

เพ่ือกําหนดการเขาถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยใชรหัสบัญชีเดียวในการเขาถึง ขณะนี้มีบุคลากร

ลงทะเบียนเพียง ๑๙๖ คน จากจํานวนบุคลากรท้ังหมด ๗๐๑ คน ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหผูบริหาร

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดดําเนินการลงทะเบียนบัญชีเดียวดวย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ ประชาสัมพันธกําหนดการอบรมทบทวนความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประชาสัมพันธกําหนดการอบรมทบทวนความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๐ การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการและ

การจัดการความรู 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการและการจัดการความรู 

ประกอบดวย 

  ๑. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินนาอยู 

  ๒. โครงการนวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาจังหวัดลําปาง 

  ๓. การคัดเลือกนักวิจัยรุนใหมดีเดนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๔. โครงการฝกอบรมสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุนท่ี ๖ 

  ๕. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ลําปางวิจัย ครั้งท่ี ๓ “บูรณาการนวัตกรรมและ

การวิจัยสูยุคไทยแลนด ๔.๐ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” 

  ๖. การดําเนินการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ 

  ๗. การจัดทําระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 

  ๘. การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ การเปล่ียนแปลงขอมูลการเปด-ปดภาคเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจคาปลีก 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการเปลีย่นแปลงขอมูลการเปด-ปดภาคเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ สรุปโครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบวาจากการท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช รุนท่ี ๑-๖ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

ผูเขารวมโครงการท้ังหมด ๑๙๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๔.๑๓ รายงานสรุปการเดินทางไปประชาสัมพันธหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดสรุปการเดินทางไป

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประกอบดวย 

  ๑. มหาวิทยาลัยเปดยูนนาน (Yunnan Open University) ไดมีการลงนาม MOU 

สําหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษารุนท่ี ๔ หลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ โดยจะมี

นักศึกษามาศึกษารุนท่ี ๔ จํานวน ๔๓ คน โดยรุนท่ี ๑-๓ มีนักศึกษารวมท้ังสิ้น ๑๒๐ คน 

  ๒. มหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) ไดมีการลงนาม MOU เพ่ือเริ่มตน

ความรวมมืออยางเปนทางการ 

  ๓. มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University) ได มีการติดตาม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ โครงการ EP @ ภาคเรียน รุนท่ี ๒ 

  ๔. โรงเรียนมัธยมอูหัว (Wuhua Experimental Middle School) ประชาสัมพันธ

หลักสูตรแกนักเรียนท่ีจะมาศึกษาตอประเทศไทย 

  ๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาการทองเท่ียวยูนนาน เมืองอันหนิง (Yunnan Vocational 

Tourism College) ประชาสมัพันธหลักสูตรแกนักเรียนท่ีจะมาศึกษาตอประเทศไทย 

  ๖. โรงเรียนภาษาตางประเทศคุนหมิง (Kunming Foreign Language School) 

ประชาสัมพันธหลักสูตรแกนักเรียนท่ีจะมาศึกษาตอประเทศไทย 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ การเขารวมอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัต ิการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาตามท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัต กิารจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีหนังสือจากหลายหนวยงานเชิญชวนใหเขารับการอบรมเพ่ือชี้แจงเก่ียวกับพระราชบัญญัติฯ ในการนี้

มหาวิทยาลัยเห็นวาพระราชบัญญัติฯ เพ่ิงประกาศใช จึงขอความรวมมือผูบริหารไมตองสงบุคลากรเขารับ 

การอบรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด ท้ังนี้ หากพรอมดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ กรมบัญชีกลางจะเปน 

ผูจัดอบรมเอง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกไขภาระงานของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จาก 

๓๐ ชั่วโมง เปน ๒๕ ชั่วโมง 

  ๒. ตรวจสอบตัวเลขลําดับขอใหถูกตอง 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของ 

  ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

  พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่อง คาใชจายในการศึกษา

สําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับ

นักศึกษาพิการ พ.ศ. ... และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาใชจายในการศึกษาสําหรับนักศึกษา

พิการ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกไขขอความขอ ๗ ใหม โดยใชขอความตอไปนี้ “คณะกรรมการตามขอ ๖ 

วรรคแรก ประกอบดวย 

 (๑)   อธิการบดี เปนท่ีปรึกษา 

 (๒)   รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ 

 (๓)   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทางการศึกษาพิเศษ จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

 (๔)   ตัวแทนคณบดี จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

 (๕)   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการ 

 (๖) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

 (๗) นักวิชาการศึกษาพิเศษ  จํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๘ 

 กรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหอธิการบดีแตงตั้ง และใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  

๒ ป และสามารถดํารงตําแหนงไดอีก”  

  ๒. ตัดขอความขอ ๑๔ ออกท้ังหมด และใชขอความนี้แทน “หลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดม - 

  ศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่อง  

  คาใชจายในการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

  การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ตามเสนอ  

  และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  เพ่ือพิจารณาตอไป 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้ งผูดํารงตําแหนง 

หัวหนางาน พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ตัดการใหความหมายของคําวา “พนักงานราชการ” ออก  

  ๒. ให เพ่ิมวรรคสองของขอ ๗ ดวยขอความ “ในกรณี ท่ีสวนงานจัดโครงสราง 

การบริหารโดยไมมีตําแหนงผูอํานวยการหรือเทียบเทาใหผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลสวนงานนั้นพิจารณา 

จากนั้นเสนอตอรองอธิการบดีท่ี กํากับดูแลสวนราชการดังกลาวใหความเห็นประกอบอีกชั้นหนึ่ ง  

กอนนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง” 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๙ 

  ๓. แกไขขอความขอ ๘(๘) จากเดิม เปน “ผลการประเมินการปฏิบัติงานสองครั้ง

ติดตอกันไมต่ํากวาระดับดีมาก” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้งผูดํารงตําแหนง 

  หัวหนางาน พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๕ (ราง) บันทึกขอความ การขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) บันทึกขอความ การขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจง

เพ่ิมเติมวาการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัดให

ดําเนินการ ดังนี้ 

  กรณีท่ี ๑ ใชใบ ปร.๑ ในการขออนุญาตไปราชการโดยใหหัวหนาสวนราชการเปน 

ผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ  

  กรณีท่ี ๒  หากมีการจัดทําคําสั่งไปราชการเรียบรอยแลวและตองการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

ขอใชรถยนตสวนตัวใหใชบันทึกขอความการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยใหหัวหนา

สวนราชการเปนผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอความ การขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ  

   ตามเสนอ 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) โรงเรียนสาธิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 ๕.๗ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๑๐ 

 ๕.๘ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุงการศึกษา  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวน

คาบํารุงการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมอีก ๑ ขอ โดยใหใชขอความตอไปนี้ 

“ใหยกเลิกขอความในขอ ๖(๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุง

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหใชขอความดังตอไปนี้ “มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๗๕”” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุงการศึกษา  

  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... โดยใหมีการเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในองคประกอบของคณบดี

ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน และผูอํานวยการสถาบัน/สํานักซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน รายละเอียด 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  คณบดีท้ัง ๖ คณะและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ๓ แหง ไดดําเนินการเลือกผลปรากฏ 

ผูท่ีไดรับเลือกคือ ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร และผูชวยศาสตราจารย

ไพจิตร สุขสมบูรณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคณะกรรมการตาม

องคประกอบดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามเสนอ 

 ๕.๑๐ ผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐- 

  ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

 ๕.๑๑ แนวทางการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑  



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะไมเขารวมระบบ Clearing 

House และกําหนดใหเปดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

๕.๑๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใช

บริการโทรศัพท (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...  

 นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใชบริการโทรศัพท (ฉบับท่ี ...) 

พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิก 

คาใชบริการโทรศัพท (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามเสนอ และมอบเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๗/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 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 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๑๒ 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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