
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

                       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ  ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  นายจตุพร จันทรมา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  

๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเขารวมประชุมกําหนดประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) และการประชุมเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดมีหนังสือเชิญอธิการบดีทุกราชภัฏเขารวมประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นเสนอ

คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการบริหารบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย) และการประชุมเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางอาจไดรับเลือกเปนสถานท่ีจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในสวนของภาคเหนือ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  

 ๔.๓ รายงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร  ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๕ รายงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ ผลการดําเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงผลการดําเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ งานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษมเขมโก” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษมเขมโก” รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ กิจกรรมการประกวดลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิก 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกิจกรรมการประกวดลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔   

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๐ รายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ สรุปงบประมาณวิจัยแยกตามหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงสรุปงบประมาณวิจัยแยกตามหนวยงาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงรายงานกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ รายงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๔.๑๕ รายงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  อาจารยณัชฌา เหลากุลดิลก รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ ประชาสัมพันธทุนโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใตความรวมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และมูลนิธิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการดีดานวิเทศสัมพันธ ไดประชาสัมพันธให 

ท่ีประชุมทราบถึงทุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate 

Exchange Program หรือ Global UGRAD) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใตความรวมมือของสถานทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ รายงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๔.๒๐งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๑ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาจังหวัดลําปางจะจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง (หนองกระทิง) หากหนวยงานใดมีความ

ตองการจะจัดนิทรรศการรวมกันมหาวิทยาลัยในงานดังกลาวขอใหแจงความประสงคไดท่ีสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ประจําป ๒๕๖๑ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ไดจัดสรรอัตราใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ือเขาศึกษาตอชั้นปท่ี ๑ 

ในโครงการดังกลาว จํานวน ๑๖๑ คน ใน ๗ สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป   

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามเสนอ 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  

  พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ตามเสนอ  

 ๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรจะทําเปนระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฉบับใหม โดยใหนําความในระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และความใน (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการ    

   มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

 ๒. เห็นชอบใหนําความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริม 

   กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และความใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   ลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

 ๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะ 

  และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามเสนอ 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๙ 

๕.๖ โครงการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอาจารย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาโครงการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอาจารย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑  

มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอาจารย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๒/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๖.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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