
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธนวทิย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๓. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังเม่ือมีตําแหนงวางลง 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาในการจัดสรรอัตรากําลังเม่ือมีตําแหนงวางลงขอให

หนวยงานท่ีมีตําแหนงวางพิจารณาความตองการ ความจําเปนและภาระงานของหนวยงานกอน 

ขออัตรากําลังทดแทน โดยอัตราทดแทนท่ีขออาจไมตรงกับตําแหนงท่ีวางก็ได ท้ังนี้ใหเสนอภาระงาน

ประกอบการขออัตราดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๑.๒ แนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางในการจัดสรร

ทุนการศึกษาสําหรับอาจารยใหม โดยจะพิจารณาอนุญาตใหศึกษาแบบไมเต็มเวลาแตปการศึกษาสุดทาย

อนุญาตใหศึกษาเต็มเวลาได และหากอาจารยทานใดประสงคจะขอทุนการศึกษาตองแนบแผนการเรียน

การสอนตลอดหลักสูตรประกอบการขอทุนดวย 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๑.๓ แนวทางการปดหลักสูตรกรณีนักศึกษามีจํานวนนอยลง 

  ประธานแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษานอยลงมหาวิทยาลัยคงตองดําเนินการปดหลักสูตร และขอใหอาจารยประจํา

หลักสูตรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรระยะสั้น 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๑.๔ ความรวมมือทางวิชาการหลักสูตรการรวมสรรคสรางมูลคาเพ่ิมทางสังคม 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะทําความรวมมือทางวิชาการหลักสูตร

การรวมสรรคสรางมูลคาเพ่ิมทางสังคมกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปง 

โดยจะมีพิธีลงนามความรวมมือดังกลาวในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันทนผา และไดเชิญ

หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การจัดทําตนฉบับหนังสือพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดมีหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยชวยจัดทําตนฉบับหนังสือพระผูทรงเปน

ครูแหงแผนดินในหัวขอ “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการสืบสานพระราชปณิธานพระราชดําริ และ

พระราชดํารัสในรูปแบบตาง ๆ ตามพันธกิจในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึง

มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว และกําหนดให

นําสงงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ภายในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๔.๗ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๔” 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดแจงใหท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานกองทุนการเสริมสรางสุขภาพ 

(สสส.) สภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ

สถาบันการศึกษาจากตางประเทศอีก ๑๓ แหง  ไดกําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๔” ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย จึงขอประชาสัมพันธใหผูวิจัยท่ีมีความสนใจสงผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติเขารวมใน

การประชุมดังกลาว โดยไมตองชําระคาลงทะเบียนตามขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ท้ัง ๓๘ แหง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีรวมสมทบแหงละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

ท้ังนี้ ไดขยายการเปดรับบทความวิจัยฉบับเต็มพรอมลงทะเบียน ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สําหรับ

การลงทะเบียนสําหรับผูเขารวมการประชุมแตไมนําเสนอผลงานวิจัย เปดรับจนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดน เพ่ือเขารับมอบโลรางวัลในการประชุมวิชาการ 

“ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๔”  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดแจงใหท่ีประชุมวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดนเพ่ือเขารับมอบโลรางวัลใน

การประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๔” การสรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปญญาในการบริการวิชาการสูความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน จัดใน

วันท่ี ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน ๑ ทาน นั้น โดยแตละคณะได

เสนอรายชื่อผูรับรางวัลฯ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

  ๑. คณะครุศาสตร เสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร  เดี่ยววิไล 

  ๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล 

  ๓. คณะวิทยาการจัดการ  เสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  คุมา 

  ๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอชื่อ อาจารยพงษศักดิ์  อยูม่ัน 

  ๕. คณะวิทยาศาสตร เสนอชื่อ อาจารยวีระ  พันอินทร 

  ๖. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมเสนอชื่อ 

  ท้ังนี้  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดน จํานวน ๑ ทาน  

โดยเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไดรับเลือกเปน

นักวิจัยดีเดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการเขารับโลพระราชทานในงานประชุมวิชาการดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๔.๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวางานประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมธันยรัตน  

ชั้น ๘ คณะวิทยาการจัดการ  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑   

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ ผลการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงผลการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะครุศาสตร 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร รองคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะครุศาสตร 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร รองคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะครุศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 
 

 ๔.๑๔ กําหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พรอมศูนย สํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พรอมศูนย สํานัก และ

สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ หนังสือ “เลาเรื่องเมืองลําปาง๒” และจุลสารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาขณะนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําหนังสือ “เลาเรื่องเมืองลําปาง๒” และจุลสารสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑-๔.๑๕.๒   

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขขอความยอหนาท่ี ๑ บรรทัด

ท่ี ๑ จาก “โดยเปนการสมควร...” เปน “โดยท่ีเปนการสมควร...” 

  ในการนี้  ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวาในการทําสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยบรรจุใหมควรใหมีการทดลองปฏิบัติงาน ๑ ป และทําสัญญาเปนระยะกอนเปลี่ยนสัญญาเปน ๖๐ ป   

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของ 

  มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขและดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินประจําตําแหนง และ

การจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินประจําตําแหนง และการจายเงินคาตอบแทน



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินประจําตําแหนง และ 

  การจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดผลงานทางวิชาการของ 

ผูไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดผลงานทางวิชาการของผูไดรับเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความขอ ๔ ยอหนาท่ี ๔ 

บรรทัดท่ี ๒ และขอ ๕ ยอหนาท่ี ๔ บรรทัดท่ี ๒ จาก “... และตองเปนผลงานของผูท่ีไดรับเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแตผูเดียว” เปน “...และผูไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตองเปน

ผูเขียนหลัก (Corresponding Author)” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดผลงานทางวิชาการ 

  ของผูไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิม

สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความขอ ๔ บรรทัดท่ี ๔ จาก 

“พิเศษ ซ่ึงเรียกโดยยอวา พ.ต.ก.” เปน “พิเศษตําแหนงนิติกร ซ่ึงเรียกโดยยอวา พ.ต.ก.” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิม 

  สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน:

หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะ

คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน : หมวดคาตอบแทน  



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๙ 

ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และ

วัสดุ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

 ประธานไดเสนอแนะใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนํา (ราง) ประกาศดังกลาว

กลับไปพิจารณา หากมีขอเสนอแนะใหนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ

ประชุมครั้งตอไป  

มติ กบม. มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนํา (ราง) ประกาศดังกลาวกลับไปพิจารณา  

หากมีขอเสนอแนะใหนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งตอไป  

๕.๖ การพัฒนาตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานสนับสนุน 

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน

สนับสนุน ซ่ึงเปนการกํากับและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุน โดยใหหมายรวมถึงหนวยงาน

ระดับกอง สํานัก และสถาบัน  

มติ กบม. เห็นชอบตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานสนับสนุนตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๙/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 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  ๘/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๑๐ 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
	ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ

