
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๘. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  นายจตุพร จันทรมา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ งานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง ๖๐ 

  ประธานขอเชิญผูบริหารรวมงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร

ไดกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๔.๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ี วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานการปรับปรุงการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานการปรับปรุงการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานผลกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลกิจกรรมจิตอาสาการประดษิฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) ซ่ึงมหาวิทยาลัยประดิษฐไดท้ังหมด

จํานวน ๓,๓๐๐ ดอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ คา Impact Factors วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงคา Impact Factors วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๗ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

  ๑. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ๓. คณะวิทยาศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ๔. คณะวิทยาการจัดการ ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ๕. คณะครุศาสตร ระหวางวันท่ี ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ ผลการประเมินความคิดเห็นตอโครงการ “หนึ่งใจติวใหนองเตรียมความพรอมสูอุดมศึกษา”  

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ผลการประเมินความคิดเห็นตอโครงการ “หนึ่งใจติวใหนองเตรียมความพรอมสูอุดมศึกษา” รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ ความกาวหนาโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาจังหวัดลําปาง”  

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ความกาวหนาโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาจังหวัดลําปาง” รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะครุศาสตร 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยากูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะครุศาสตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ี วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะครุศาสตร 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยากูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลท่ี ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

โดยกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ การดําเนินงานจัดงานมุทิตาจิตต ประจําป ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานมุทิตาจิตต ประจําป ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  

ซ่ึงในปนี้มีบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวนท้ังสิ้น ๑๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาโครงการจัดต้ังศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอคิดเห็นวาเห็นควรใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มีศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร และหากคณะใดมีโครงการจัดตั้งศูนยภายในคณะขอให

เสนอโครงการจัดตั้งศูนยเพ่ือใหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดภาระงานใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในการหลักการใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและ 

   ผลผลิตทางการเกษตร 

 ๒. ขอใหคณะท่ีมีโครงการจัดตั้งศูนยภายในคณะเสนอโครงการจัดตั้งศูนยตามขอเสนอแนะ 

   ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง  

  อาจารยปริตต สายสี ผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. แกไขประธานกรรมการฝายท่ี ๒ จาก “รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ” เปน “รองอธิการบดีฝายบริหาร” 

  ๒. แกไขประธานกรรมการฝายท่ี ๕ จาก “รองอธิการบดีฝายบริหาร” เปน “รอง

อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ”  

  ๓. ขอใหประธานกรรมการแตละฝายพิจารณาจํานวนกรรมการ หากตองการเพ่ิมหรือลด

จํานวนกรรมการขอใหแจงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือดําเนินการปรับแกไขตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนในพระราชพิธีถวาย 

  พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัด 

  ลําปาง โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการขอเบิกเงิน 

พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

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

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗ 

  ในการนี้  ผู ช วยศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  รองอธิการบดีฝายบริหาร  

ไดเสนอแนะเพ่ิมขอ ๘ ดวยขอความตอไปนี้ “การดําเนินการอ่ืนใดท่ีไมไดระบุไวในประกาศนี้ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการขอเบิก 

  เงิน พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ (ราง) โครงรางการเขียนคูมือปฏิบัติงาน และ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ และตําแหนงประเภทท่ัวไป สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) โครงรางคูมือปฏิบัติงาน และ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหนง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ และตําแหนงประเภทท่ัวไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใชโครงรางการเขียนคู มือ

ปฏิบัติงาน (แบบท่ี ๑) โดยในบทท่ี ๒ ใหเพ่ิมหัวขอ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหใช(ราง) โครงรางการเขียนคูมือปฏิบัติงาน (แบบท่ี ๑) โดยใหมีการปรับ 

   แกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๒. เห็นชอบ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพ 

   เฉพาะหรือเช่ียวชาญ และตําแหนงประเภทท่ัวไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และนักเรียน 

ท่ีมีความสามารถพิเศษเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหแยกประกาศเปน ๒ ฉบับ คือ ระดับปริญญา ๕ ป และระดับปริญญา ๔ ป และ

ปรับชื่อประกาศใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการรับ  

  ๒. ระดับปริญญา ๕ ป  ให เพ่ิมขอความกรณีคะแนนเฉลี่ ยต่ํ ากวา ๒.๗๕ แต มี

ความสามารถพิเศษใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  ๓. ระดับปริญญา ๔ ป ใหปรับลดคะแนนเฉลี่ยจาก “๒.๕๐” เปน “๒.๐๐” 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๘ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี  

และนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

การศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหอพักบุคลากร พ.ศ. ... 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหอพักบุคลากร พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมองคประกอบของคณะกรรมการ 

๒. เพ่ิมรายละเอียดในหมวด ๔ การพิจารณาจัดสรรโดยเฉพาะเกณฑการใหคะแนน 

แตละกรณีใหชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหอพักบุคลากร พ.ศ. ... โดยใหมี 

การปรับแกและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๙/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๑๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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