
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม  ๒๕๖๐ 

                       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

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 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร โดยไดกําหนดโครงสราง

และภาระงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตรตามเสนอ 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดชี้แจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  

 ๔.๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ กําหนดการจัดงานเกษตรแฟร ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการจัดงานเกษตรแฟร ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖ ระหวางวันท่ี ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานการเงินกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเงินกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร   

  ผู ช วยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร  ได แจ งให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ) 

คณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบ คุณภาพ) คณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผนดนิ)  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผนดิน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา

และแกปญหาชุมชนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและแกปญหา

ชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ กําหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๐ ณ วัดหัวทุงสามัคคี ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๐ ณ วัดหัวทุงสามัคคี ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ ปฏิทินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงปฏิทินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๔.๑๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ) 

คณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ) คณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๔.๒๑ รายงานผลการอบรมเสริมทักษะและวัดผลดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมเสริมทักษะและวัดผลดานสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ แจงขาวประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขาวประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๓ รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาส

ท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัย 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาสท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนายวรากร 

เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เปนผูรายงาน 

  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดรายงานผลการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาสท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๔ การเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนและการแตงกายของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค

จังหวัดลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนและการแตงกายของภาคประชาชนในสวนภูมิภาคจังหวัด

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาในการเขารวมพิธีดังกลาวของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอใหผูบริหารหนวยงานประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจเขารวมพิธีเวลา ๐๘.๓๐ น. 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประชาสัมพันธรายละเอียดกําหนดการและการแตงกายใหบุคลากรทราบ

ตอไป 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

  ตามเสนอ 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอ ๗(๘) บรรทัดท่ี ๓ ใหตัด “พ.ศ. 

๒๕๕๕” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของ 

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอ่ืนของ

ลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางชั่วคราว 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบและปรับแกประกาศดังกลาว 

ท้ังนี้ตองไมขัดกับระเบียบของ ก.พ. หรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายบริหารและงานนิติการดําเนินการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๔ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖  

โดยเสนอใหมีการปรับแก ดังนี้ 

  ๑. คํานิยาม “ขาราชการ” ใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๙ 

  ๒. กําหนดสัดสวนจํานวนกรรมการ และองคประกอบของคณะกรรมการใหม โดยให

สอดคลองกับจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีเพ่ิมเขามา  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยสภาคณาจารยและ 

  ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ 

 ๕.๕ การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเช่ียวชาญ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนา

และวิพากษหลักสูตร 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร 

โดยไดนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการ

ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

วาดวย อัตราคาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเปนตัวอยางในการกําหนด

อัตราคาตอบแทนดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเช่ียวชาญ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการ 

  พัฒนาและวิพากษหลักสูตร โดยใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  

  การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเช่ียวชาญในการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรของ 

  มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย อัตรา 

  คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ มาประกอบในการจัดทํา 

 ๕.๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๖๑ ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติไม เปนไปตามเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ประจําป ๒๕๖๑ ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนางพรรณวิภา บุญมา 

หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ เปนผูนําเสนอ 

  นางพรรณวิภา บุญมา หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ ไดเสนอรายละเอียด 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๖๑ ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัต ิ

ไมเปนไปตามเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบอธิการบดีตรวจสอบความถูกตองของรายช่ือและช้ีแจงใหบุคลากรของ 

  มหาวิทยาลัยท่ีมีสวนเกี่ยวของทราบ 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ 

 ๕.๗ ทบทวนการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวแลว ระหวางวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  แตเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีกําหนดซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางวันท่ี ๖-๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะไมใหฝายวิชาการดําเนินการปรับตารางสอบ

โดยไมใหมีการสอบในวันท่ี ๖ และวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธัรกษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนบุคคล 

  หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...  

  ตามเสนอ 

 ๕.๙ การเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค ในงานพระราช-

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาการเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจําลอง จังหวัดลําปาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใหสวมชุดแบบ

ปกติขาวเต็มยศรวมงานในเวลา ๐๘.๓๐ น. 

มติ กบม. เห็นชอบใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใหสวมชุดแบบปกติขาวเต็มยศรวมงานดังกลาว 

  ในเวลา ๐๘.๓๐ น. 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘  ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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